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"Teruntuk kedua putera Kami Tercinta, Razin

Abdilbarr dan Adib Ubaidillah.. Semoga Allah

memberkahi umur kalian dan memberikan

limpahan rahmat dan karunia Nya untuk kalian

agar kalian tumbuh dewasa di bawah naungan

Islam.. Semoga Allah menjadikan kalian berdua

bermanfaat untuk islam dan muslimin"

"Teruntuk kedua orang tua kami tercinta, Semoga

Allah membalas seluruh kebaikan dan bimbingan

berharga Kalian kepada Kami selama ini dengan

balasan terbaik dan ridha dari Nya"

(Abu Razin Al Batawiy & Ummu Razin Al Jawiyah)
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Kata Pengantar Cetakan Kedua

Segala puji hanya bagi Allah, Shalawat serta salam semoga senantiasa

terlimpah atas Rasulullah, para keluarga nya, dan para pengikut nya yang

setia sampai akhir zaman.

Alhamdulillah sejak cetakan pertama diunggah ke internet pada Oktober

2010, saat buku digital ini direvisi untuk cetakan kedua, buku ini sudah

diunduh lebih dari 40.000 kali yang menandakan besarnya minat kaum

muslimin terhadap buku ini. Kemudian semenjak Kami menjalankan

program Belajar Ilmu Bahasa Arab (BISA) online, banyak masukan positif

dari para peserta terkait buku ini. Atas dasar ini, Kami akhirnya merevisi

buku ini atas izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Pada cetakan kedua ini, ada beberapa materi baru yang Kami tambahkan,

antara lain:

/. Pembasahan Fi'il Shahih dan Fi'ilMu'tal

2. Pembahasan Fi'ilMa'lum dan Fi'ilMajhul

3. Pembahasan IsimJamid dan Isim Musytaq

Buku ini telah diujicoba dengan diajarkan kepada seluruh peserta dari

berbagai belahan dunia secara online menggunakan aplikasi WhastApp

melalui program Belajar Ilmu Bahasa Arab (BISA). Alhamdulillah, ratusan

peserta baik dalam dan luar negeri (Finlandia, Jerman, Perancis, Arab Saudi,

Jepang, Singapur, dll) telah merasakan kemudahan dalam memahami ilmu

sharaf dalam waktu yang relatif singkat. Peserta cukup menyisihkan waktu

90-120 menit per minggu selama 8 minggu (2 bulan), insya Allah dengan

komitmen yang kuat, peserta dapat memahami dasar-dasar ilmu sharaf dan

menerapkannya langsung saat membaca Al Qur'an dan Hadits. Kami
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menyambut siapa saja yang serius ingin mendalami ilmu sharaf ini dengan

cara bergabung pada Program BISA di www.programbisa.com .

Kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Al Akh Ahmad

Zamzuli dan Al Akh Samingun atas bantuannya dalam memberikan tashrif

fi'il-fi'il mu'tal, kepada Al Akh Ahmad Zawawi dan Al Ukh Arina yang telah

bersedia menjadi editor untuk cetakan kedua ini, dan Al Akh Putera Kahfi

atas desain sampul buku ini. Tidak lupa ucapan terima kasih untuk seluruh

peserta program Belajar Ilmu Bahasa Arab (BISA) khususnya angkatan

pertama dan kedua -yang tidak dapat Kami sebutkan namanya satu per satu-

yang telah memberi Kami motivasi lebih untuk segera merevisi buku Ini.

Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga dengan terbitnya

cetakan kedua ini, semakin banyak kaum muslimin yang bisa mengambil

manfaat dan faidah dari buku kecil ini.

Jakarta, 24 Maret 2014

Abu Razin & Ummu Razin
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Kata Pengantar Cetakan Pertama

Segala puji hanya bagi Allah, Shalawat serta salam semoga senantiasa

terlimpah atas Rasulullah, para keluarga nya, dan para pengikut nya yang

setia sampai akhir zaman.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

O ISU^J Lj^p Uly alUjl! UI

"Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa AlQuran dengan berbahasa Arab, agar

kamu memahaminya. " (Yusuf : 2)

Al Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, maka untuk memahaminya tentu

diperlukan kemampuan bahasa Arab. Dalam hal ini, mempelajari bahasa

Arab adalah sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena tidak

mungkin kita bisa memahami al-Qur'an dengan baik tanpa pemahaman

bahasa Arab yang baik pula. Belum lagi mutiara sunnah Rasulullah

Shallaallahu 'alaihi wasallam serta ribuan karya ulama islam disusun dengan

bahasa Arab. Maka patutlah bagi kita kaum muslimin untuk bersungguh-

sungguh dalam mempelajari bahasa Arab di tengah fitnah dunia yang begitu

melenakan. Betapa banyak kaum muslimin yang lebih ridha menyisihkan

waktunya, menghabiskan uangnya untuk biaya kursus, membeli bukunya,

mengikuti tes-tesnya untuk bahasa Inggris tetapi di saat yang sama tak ada

waktu, tak punya uang, tak ada buku, tak ada tempat belajar yang dekat,

sudah terlalu tua, untuk bahasa Arab.

Buku yang berjudul "Ilmu Sharaf Untuk Pemula" ini sesuai judulnya

memberikan penjelasan dasar seputar ilmu sharaf; salah satu ilmu yang sangat

penting untuk dikuasai untuk memahami bahasa Arab. Dengan ilmu ini, kita

dapat mengetahui aturan perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang

Abu Ra^in <& Ummu Ra^in iii
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lainnya. Buku ini diharapkan menjadi pegangan awal sebagai batu loncatan

untuk menempuh tingkatan selanjurnya.

Buku ini disusun dengan bahasa serta materi yang disederhanakan dengan

harapan dapat mempermudah orang-orang yang baru belajar bahasa arab

dalam memahaminya. Buku ini juga dilengkapi dengan "rumus sakti";

sebuah metode cepat memahami ilmu sharaf dalam waktu yang relatif

singkat. Tidak lupa pula kami tambahkan contoh penerapan yang aplikatif

disertai latihan yang kami ambil langsung dari Al Qur'an.

Dalam proses penyusunan buku ini, kami telah menguji coba metode yang

kami terapkan dalam buku ini kepada beberapa orang dengan latar belakang

pendidikan yang berbeda; mahasiswa, pegawai kantoran, sampai dosen yang

umumnya lulusan sekolah umum. Hasilnya, alhamdulillah mereka dapat

menguasai materi dasar ilmu sharaf ini rata-rata hanya dalam delapan

pertemuan (masing-masing 90 menit). Tidak percaya? Silahkan dibuktikan.

Namun, perlu disadari ini hanyalah awal dari perjalanan panjang antum

dalam menguasai bahasa Arab. Sehingga dibutuhkan komiten dan

kesaabaran sampai antum betul-betul menguasainya. Metode secepat apapun

yang diberikan tak kan ada gunanya jika tidak dibarengi dengan komitmen

dan niat tulus antum. Kebanyakan orang-orang yang "gugur" dalam belajar

bahasa arab adalah orang-orang yang tidak konsisten dan memiliki niat yang

setengah-setengah. Maka jauhilah sifat yang seperti itu. Terakhir, namun

tidak kalah pentingnya, antum membutuhkan bimbingan guru dalam

mempelajari ilmu bahasa, termasuk bahasa Arab.

Ucapan terima kasih untukjayah Syahrudin dan emak Maemunah yang terus

mendoakan kebaaikan kepada kami berdua. Kami juga mengucapkan terima

kasih kepada mas Andy Abu Thalib dan Bang Athoilah, serta Akhy Ahmad

Zawawi yang sudah bersedia mengkoreksi materi buku ini. Kemudian

kepada ukhti Awis yang mengoreksi penggunaan tata bahasa dalam buku ini.
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Tidak lupa pula untuk ikhwan dan akhowat halaqah bahasa Arab Madrasah

78: fian, ijul, ibad, fadhli, ibnu, madi, wawan, manda, leonny, marianah,

nana, siti, serta ikhwah yang lain yang begitu semangat dalam mempelajari

bahasa Arab. Sungguh semangat antum sangat mendorong kami untuk

menyelesaikan buku ini.

Kami menyadari bahwa tulisan kami ini jauh dari sempurna. Kami sangat

terbuka dan mengharapkan saran dan kritik dari pembaca sekalian.

Akhir kata, kami berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi kaum

muslimin dan semoga Allah menerima amal kami ini di sisi-Nya.

Diselesaikan pada hari Jum'at yang penuh

barakah,

Jakarta, 22 Oktober 2010.

Abu Razin dan Ummu Razin
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BAB I

PENGANTAR ILMU BAHASA ARAB

1.1 Mengenal Ilmu Bahasa Arab

Ilmu Bahasa Arab adalah:

"Kaidah-kaidah untuk mengetahui bentuk kata-kata Bahasa Arab serta keadaannya baik dalam

bentuk tunggal maupun dalam susunan kalimat."
1

Ini adalah pengertian Bahasa Arab secara umum yang telah mencakup definisi ilmu nahwu dan

ilmu sharaf. Terkadang ilmu sharaf dianggap bagian dari ilmu nahwu. Namun dengan melihat

fokus utama pembahasannya, ilmu nahwu dan ilmu sharaf dianggap dua ilmu yang terpisah;

dimana ilmu nahwu membahas susunan dan kondisi kalimat, adapun ilmu sharaf membahas

perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain.

Ilmu nahwu lebih fokus kepada bagaimana suatu kalimat itu disusun serta aturan-aturan yang

terkait dengannya seperti harakat, letak kata, dan bentuk kata yang tepat sehingga suatu kalimat

dapat dipahami dengan mudah. Contohnya kalimat:

(Zaid telah duduk)

Kata "•&)' memiliki harakat dhammatain. Pemberian harakat ini tidak dilakukan dengan

sembarangan melainkan ada aturan yang baku mengenai hal tersebut. Seseorang tidak bisa serta

merta memberikan harakat dhammah, kasrah, kasratain tanpa melihat kondisi kalimat yang ada.

Kemudian kata "^j" yang merupakan subjek lebih diakhirkan ketimbang kata kerja "cA^"

padahal dalam tata Bahasa Indonesia, subjek lebih didahulukan daripada predikat (kata kerja).

1 Qawaidul Lughatil 'Arabiyyah (hal. 6)

Abu Ra^in & Ummu Ka^in 1



Kemudian dari sisi pemilihan kata kerja sendiri, ada aturan khusus tentang hal tersebut.

Contohnya ketika yang duduk seorang wanita, maka kata kerja yang digunakan menjadi:

fi o o 'i ^a i s i
"

. r,, l ^-

(Hindun telah duduk)

Semua hal di atas dibahas secara terperinci dalam ilmu nahwu. Adapun ilmu sharaf tidak

membahas hal tersebut, melainkan lebih fokus kepada aturan perubahan kata dari satu bentuk

ke bentuk yang lain. Ilmu sharaf membahas bagaimana kata
"

1
>U-" berubah menjadi "i^J^-" dan

bentuk yang lainnya. Contohnya jika yang duduk adalah "kami" maka kata kerjanya berubah

menjadi Perubahan kata ini beserta rumus-rumus perubahannya dibahas secara

mendalam di ilmu sharaf.

Ilmu nahwu dan sharaf sangat penting untuk dikuasai bagi orang-orang yang ingin memahami

Bahasa Arab. Oleh karena itu lah ilmu nahwu dan ilmu sharaf disebut dengan ilmu alat; yakni

alat untuk memahami kalimat Bahasa Arab. Ilmu nahwu dan sharaf adalah kunci untuk

membuka gudang ilmu Islam. Benarlah perkataan seorang penyair:

Ilmu Nahwu adalah halpertamayangpaling utama untuk dipelajari .... Karena kalimat tanpanya, tak

dapat dipahami

Abu Ra^in & Ummu Ra^in 2
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1.2 Unsur Penyusun Kalimat

Seperti yang Kita ketahui, kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna.

Dalam Bahasa Indonesia, kita mengenal istilah kata kerja, kata benda, kata sifat, kata sambung,

kata hubung, kata tanya dan sebagainya. Begitupun dengan Bahasa Arab, memiliki banyak istilah

kata yang kurang lebih sama dengan Bahasa Indonesia. Hanya saja, dalam Bahasa Arab, seluruh

kata yang ada bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu fi'il (kata kerja), Isim (Kata

benda, Kata Sifat
2
), dan Huruf (Kata Sambung, Kata Hubung3

). Perhatikan contoh kalimat

berikut ini:

(Zaid sedang pergi ke sekolah)

Kalimat di atas memiliki tiga unsur penyusun:

1. Fi'U (kata kerja)

2. Isim (kata benda)

3. Huruf Arab yang memiliki makna

Untuk contoh di atas, "<^.V'adalahfi% "^j"dan "jU-jaJJ" adalah isim, dan "Ji"(ke) adalah huruf.

Sekarang, mari kita bahas secara singkat 3 istilah yang telah disebutkan di atas.

2 Hanya pendekatan saja. Umumnya kata benda dan kata sifat termasuk isim. Bukan berarti seluruh kata

sifat adalah Isim. Karena ada kata sifat dalam Bahasa Arab yang masuk dalam kelompok kata kerja (fi'il)

3 Hanya pendekatan saja. Umumnya kata sambung dan kata hubung adalah huruf. Namun, tidak sedikit

kata sambung atau kata hubung yang termasuk kelompok Isim.

Abu Ra^in & Ummu Ra^in 3



www.programbisa.com
LMU SHARAF UNTUK PEMULA

1.2.1 Fi'il

1.2.1.1 Mengenal Fi'il

Al Fi'lu atau biasa disebut fi'il secara bahasa memiliki makna perbuatan atau kata kerja.

Sedangkan dalam ilmu nahwu, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada

zatnya serta terkait dengan waktu. Fi'il itu ada tiga:

1. Fi'ilMadhy

2. Fi'il Mudhari' (J^Al)

3. Fi'ilAmar

Contoh:

a_U-| — — 'JU.

Penjelasan:

• Fi'il Madhy adalah kata kerja untuk masa lampau yang memiliki arti telah melakukan

sesuatu. Contohnya: cis' (telah menulis) atau (telah duduk).

• Fi'ilMudhari' adalah kata kerja yang memiliki arti sedang melakukan. Contohnya:

(sedang menulis) atau <>l£ (sedang duduk). Bentuk kata kerja lain seperti kata kerja akan

datang, kata kerja yang sedang terjadi pada masa lampau, dan bentuk kata kerja lain

didapat dari bentukfi'il mudhari' dengan ditambahkan huruf atau kata tertentu.

• Fi'ilAmar adalah kata kerja untuk perintah
.
Contohnya: CJ&\ (tulislah!) atau j^r\

(duduklah!).

Abu Ra^in & Ummu Ka^in 4



Apa ciri-ciri fi'il?

Untuk memudahkan dalam mengetahui mana kata yang termasuk fi'il, maka Kita bisa menghafal

ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il addalah:

1. Didahului huruf " AS"

Huruf -artinya adalah "sungguh". Contohnya:

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orangjang beriman" (Al Mu'minun : 1)

Maka kata " jJlIi" merupakan fi'il.

2. Didahului huruf

Huruf " "-artinya adalah "Akan". Contohnya:

"orang-orangjang kurang akalnya diantara manusia akan berkata" (Al Baqarah: 146)

Maka kata " "JjJbmerupakan fi'il.

3. Didahului huruf
"

Huruf " "tl>j^artinya juga "Akan". Bedanya dengan " <>" , kata " digunakan

untuk waktu yang lebih lama ketimbang ""i>. Contohnya:

(r : jji&ii) 6>slij C*y* y?

"Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibatperbuatanmu itu)" (At Takatsur : 3)

4. Diakhiri Ta Ta'nits " i"

Ta ta'nits tidak memiliki arti khusus, hanya huruf tambahan saja. Ta ta'nits ini merupakan

ciri fi'il madhi dhamir y*. Contohnya:

"berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu " (An Naml : 18)

Kata " "lUildiakhiri dengan huruf ta yang berharakat sukun (ta ta'nits). Maka kata ini

termasuk fi'il.

Abu Ra\in & Ummu Ra^in 5
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Namun yang perlu dicatat, bila ada kata dalam Al Qur'an, hadits, dan kitab bahasa Arab yang

mengandung ciri-ciri di atas, maka sudah pasti fi'il, akan tetapi tidak semua fi'il datang dengan

ciri-ciri tersebut. Banyak fi'il yang berdiri sendiri tanpa ciri yang menyertainya.

1.2.1.2 Pengelompokan Fi'il

Kata kerja dalam Bahasa Arab bisa dikelompokkan sesuai dengan beberapa tinjauan

pengelompokannya. Berikut ini beberapa pengelompokan fi'il yang harus diketahui:

1. Fi'ilLazim (fj"ftl ) dan Fi'ilMuta 'addy(^s^ «j^i)

Ditinjau pada kebutuhannya akan objek, fi'il dibagi menjadi yang butuh objek yaitufi'il muta'addy

(transitif) dan tidak butuh objek yaitu fi'il la^im (intransitif). Contoh fi'il mutaaddy adalah

menolong (y^), melihat 0£) dan contoh fi'il la^im adalah pergi (cJty dan duduk (o-^
-
)*

2. Fi'il Bina shahih dan Fi'il Bina mu'tal

Ditinjau dari huruf penyusunnya, fi'il dibagi menjadi dua yaitu; fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Fi'il

shahih adalahfi'ilyang huruf penyusunnya terbebas dari huruf 'Ulat. Sebaliknyafi'il mu'tal adalah

fi'il yang huruf penyusunnya mengandung minimal salah satu dari tiga huruf 'Ulat yaitu alif, wan>,

danja baik pada awal, tengah dan akhir kata. Contoh fi'il mu'tal adalah menjadi (j
1-^), melempar

takut (i<r~*-), menjauhi (^j). Fi'il mu'tal ini memiliki tashrifyang sedikit lebih rumit karena

susunan hurufnya seakan tidak mengikuti wa^an Silahkan bandingkan jUo dengan maka

kita dapati bahwa dari segi susunan hurufnya seperti tidak sama. Lain halnya dengan fi'il shahih

semisal c~«o dan bandingkanlah dengan dimana kedua kata ini sama-sama tersusun dari tiga

huruf yang berbaris fiathah ketiganya.

Oleh karena Fi'il shahih dan fi'il mu'tal terbagi lagi menjadi beberapa jenis, penulis baru akan

membahas materi ini pada Bab 8 buku ini.
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1.2.2 Isim (p)h)

Isim secara bahasa memiliki arti "yang dinamakan" atau "nama" atau "kata benda". Sedangkan

menurut ulama nahwu, isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya

akan tetapi tidak berkaitan dengan waktu.

Isim terbagi dalam beberapa jenis yang bisa dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya.

Misalnya isim berdasarkan jenis, jumlah, bentuk, dan sebagainya. Karena isim banyak sekali,

maka kita tidak membahasnya secara lengkap di sini. Hanya beberapa jenis isim yang berkaitan

erat dengan ilmu sharajyang akan dibahas di buku ini. Beberapa contoh kata yang termasuk jenis

isim:

• artinya Zaid (isim 'alam: nama orang)

• lla artinya ini (isim isjarah: kata tunjuk),

• £>' artinya saya (isim dhamir. kata ganti) dan contoh-contoh yang lain.

Perlu diperhatikan pula bahwa sebagian ciri-ciri isim adalah:

• dilekati alif lam: h>\$\ <.olsS3l

• Bertanwin: ot» cjils

• Bertemu dengan hurufjar. 13 <-^>.

Ketika sebuah kata memiliki ciri-ciri seperti di atas maka kata tersebut termasuk jenis isim. Huruf-hurufjar

selengkapnya akan dibahas di pembahasan berikutnya.
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1.2.2.1 Ishn Berdasarkan Jenis

Isim berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua:

1. Isim Mudzakkar (f&)

Mud^akkar secara bahasa memiliki arti laki-laki. Secara istilah, isim mudzakkar adalah istilah atau

terminologi untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki. Semua nama manusia untuk

laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung huruf ta marbuthah (o) termasuk isim

mudzakkar. Contoh isim mudzakkar.

• Nama orang: £y (dan semua nama laki-laki)

• Nama benda: buku (y^f), pulpen (fiS), baju(4j>
1

) dan semua nama benda yang tidak

mengandung huruf ta marbuthah.

2. Isim Muannats (i-Sji)

Muannats secara bahasa memiliki arti wanita. Jadi, isim muannats adalah istilah untuk semua isim

yang masuk ke dalam jenis wanita. Semua nama wanita dan isim-isim yang mengandung huruf ta

marbuthah adalah isim muannats.

Contohnya:

• Nama wanita: fcwl* ,lsJpil dan semua nama wanita.

• Nama benda: sekolah universitas (^U-), kipas angin dan semua nama

benda yang mengandung ta marbuthah.

Selain kata yang mengandung huruf ta marbuthah, ada juga kata yang tidak mengandung ta

marbuthah akan tetapi termasuk muannats, seperti nama anggota tubuh yang berpasangan seperti

Cx£ (mata)5lf ' (telinga), dan -b (tangan). Sebagian nama benda langit seperti *je>$ (bumi) dan

(matahari) juga dianggap muannats. Hal-hal semacam ini memang seringkali terjadi dalam Bahasa

Arab. Sampai-sampai ada ungkapan, dalam setiap kaidah selalu ada pengecualian. Oleh karena

itu, penting untuk mempelajari Bahasa Arab atas bimbingan guru yang memahami hal-hal

semacam ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqamahan.
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1.2.2.2 Isim Berdasarkan Jumlah

Berdasarkan jumlah, isim dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Isim Mufrad{i}^\

Isim mufrad adalah kata tunggal. Contohnya: jji^i (seorang muslim, seorang muslimah) dan

jUl (sebuah kitab, sebuah pulpen).

2. Isim Tatsniyah (S^ikJl)

Ini adalah suatu istilah yang agak sulit untuk ditemukan padanannya dalam Bahasa Indonesia.

Karena dalam bahasa kita, hanya didapati istilah tunggal dan jamak. Tunggal adalah satu dan

setiap yang lebih dari satu adalah jamak. Namun tidak demikian dengan Bahasa Arab. Pada

Bahasa Arab, ada istilah untuk yang bermakna dua. Barangkali istilah Indonesia yang mendekati

maksud istilah tastniyah adalah ganda. Jadi istilah jamak dalam Bahasa Arab bukan sesuatu yang

lebih dari satu, akan tetapi lebih dari dua. Sesuatu yang bermakna dua atau ganda disebut dengan

tatsniyah atau mutsanna (J& ). Contohnya:

(dua orang muslim, dua orang muslimah)

atau

(dua orang muslim dan dua orang muslimah)

dan

(dua kitab, dua pulpen)

atau

(sama, dua kitab, dua pulpen)
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3. Jamak

Jamak dalam Bahasa Arab ada tuga jenis, yaitu:

• Jamak Mudzakkar Salim [p^ jfli

Yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang mudzakkar. Contohnya:

O^L\JZ~J> 3t3U u>«4~*^

(keduanya memiliki arti orang-orang muslim)

• Jamak Muannats Salim oiji

Yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang muannats. Contohnya: oUlU (orang-orang

muslimah)

• Jamak Taksir

Ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Jamak ini biasanya digunakan untuk

kata benda mati seperti pulpen, buku, pintu dan sebagainya. Contohnya: iJ£ (kitab-

kitab, pulpen-pulpen). Akan tetapi ada jugajamak taksir yang bukan dari kata benda karena

jamak taksir ada dua jenis:

Jamak Taksir Lil 'Aqil: jamak taksir untuk yang berakal. Contohnya untuk kata

laki-laki (
-

), nabi -
*J) rasul (^ij - Jji-j ), ustadz (iajld -

),

orang kaya —^ ).

Jamak Taksir Lighairil 'Aqil: jamak taksir untuk kata benda. Contohnya: buku

[iJt - L>\ZT), pulpen (pS\ - p), pintu (L>\# - 4^).
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Catatan:

1. Jamak Mudzakkar Salim hanya berlaku untuk isim-isim mudzakkar sedangkan Jamak

Muannats Salim hanya berlaku untuk isim-isim muannats.

2. Asalnya, nama benda mati, jamaknya adalah jamak taksir akan tetapi untuk nama benda

yang mengandung huruf ta marabuthah {muannats), bisa dirubah ke jamak muannats salim.

Contohnya: s^i (pohon) —> oj^Ji (pohon-pohon)

3. Asalnya, isim-isim yang mudzakkar, jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, akan

Tetapi ada beberapa isim mudzakkar yang jamaknya jamak taksir. Contohnya:

• ZJfie (siswa) --> L>"&> (siswa)

• y& (pekerja) —> jtii (pekerja-pekerja)

1.2.2.3 Aturan Perubahan Isim

Bentuk perubahan dari mufrad\tc tatsnijah dan kejamak mudzakkar salim danjamak muannats salim

adalah perubahan yang teratur. Artinya, telah memiliki perubahan dengan rumus tertentu.

Adapunjamak taksir tidak memiliki aturan yang baku. Agar mudah memahaminya, bisa dilihat

aturan rumus perubahan dari mufrad:

1. Rumus Tatsniyah

Rumus perubahan mufrad ke tatsniyah ada dua:

Mufrad + 01 (aani) untuk keadaan rafa
4

• Mufrad + ^ (aini) untuk keadaan nashab danjar

2. Rumus Jamak Mudzakkar Salim

Rumus perubahan mufrad kejamak mudzakkar salim ada dua:

• Mufrad + 5j (uuna) untuk keadaan rafa'

4 Istilah untuk rafa, nashab, danjar adalah dalam ruang lingkup ilmu nahwu. Pada tahapan ini, penulis

hanya menampilkan kedua bentuk yang berlaku untuk tatsnijah dan jamak mudzakkar salim tanpa menjelaskan

lebih lanjut tentang rafa' dan lainnya karena bukan di sini tempatnya.
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• Mufrad + y. (iina) untuk keadaan nashab ataujar

3. Rumus Jamak Muannats Salim

Rumus perubahan mufrad kejamak muannats salim:

- Mufrad mud^akkar +01 (aatun)

Agar lebih mudah untuk memahaminya, mari kita terapkan rumus di atas ke beberapa kata

dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Aturan Perubahan Isim

No. Mufrad Tatsniyah

Jamak

Mudzakkar
Salim

Muannats
Salim

Taksir

1

» ,
I
• J> '°

1 0 >

2

3

4

Keterangan:

Pada contoh 1 dan 2 kita hendak membandingkan perbedaan perubahan antara bentuk

mudzakkar dan muannats. Contoh 1 merupakan bentuk mudzakkar, sehingga tidak didapati

bentukjamak muannats salim-nya. Contoh 2 merupakan bentuk muannats sehingga tidak didapati

jamak mudzakkar salim-nya.

Pada contoh 3 dan 4 kita hendak membandingkan tentang kedua jenis perubahan dari dua kata

benda yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa jamak taksir tidak memiliki rumus perubahan,

dengan kata lain tidak teratur.
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1.2.2.4 Isitn Dhamir

Isim dhamir (jy^aJi *-*>>) adalah kata ganti. Kita mengenal dalam Bahasa Indonesia ada beberapa

kata ganti:

- Kata ganti orang pertama (mutakallim) yaitu aku dan kami.

- Kata ganti orang kedua (mukhatab) yaitu kamu dan kalian.

- Kata ganti orang ketiga (ghaib) yaitu dia dan mereka.

Dalam Bahasa Arab, kata ganti akan lebih kompleks, karena akan ada istilah kata ganti untuk

laki-laki, kata ganti untuk perempuan, kata ganti tunggal, jamak dan dua orang. Untuk lebih

jelasnya, pelajari tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Isim Dhamir

Arti Isim Dhamir Jumlah Jenis Dhamir

Dia , j>

i*
Mufrad

Mudzakkar

(Laki-laki)

Ghaib

Mereka berdua
J"

Tatsniyah

Mereka 0 i
f*

Jamak

Dia & Mufrad

Muannats

(wanita)

Mereka berdua
J"

l>
Tatsniyah

Mereka
J*

Jamak

Kamu - -t
Mufrad

Mudzakkar

(Laki-laki)

MukhatabKalian berdua >°i Tatsniyah

Kalian i 0%

r*
1

Jamak

Kamu
CJI

Mufrad

Muannats

(wanita)

Kalian berdua
Uiil

Tatsniyah

Kalian Jamak

Saya
6f

Mufrad Mudzakkar & Muannats Mutakallim

Kami
fi2

Jamak
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Untuk l> dan Uaif sama saja untuk laki-laki dan perempuan, yang membedakan hanyalah pada

pemakaiannya saja sesuai dengan kata yang mengiringinya pada kalimat. Untuk dhamir

mutakallim (saya dan kami) dapat digunakan baik untuk mud^akkar dan muannats.

1.2.2.5 Isim Ditinjau Dari Sisi Asal-Usul

Ditinjau dari asal-usulnya, Isim terbagi menjadi dua:

1. /si/n Jamid

IsimJamid adalah isim yang tidak dibentuk dari kata yang lain. Artinya, isim jamid berdiri sendiri

tanpa dirubah atau diturunkan dari kata yang lain. Contohnya adalah jU^ (pulpen). Kata ^
adalah istilah yang diberikan oleh orang Arab untuk pulpen. Kata tidak diambil atau

diturunkan dari kata lain. Secara sederhana Kita katakan dari sananya adalah pulpen. Tentu

tidak ada gunanya Kita bertanya kenapa pulpen itu

2. Isim Musytaq

Isim musytaq adalah isim yang dibentuk dari kata yang lain. Contohnya (buku). Kata

merupakan turunan dari (menulis). Contoh yang lain adalah ^uJ> (masjid). Kata

adalah turunan dari kata **^«—> (bersujud). Salah satu tujuan mempelajari ilmu sharaf adalah untuk

mengetahui ilmu tentang ini, yaitu mengetahui akar dari suatu kata sehingga kita bisa

mengetahui maknanya dari sisi bentuknya. Karena setiap bentuk memiliki faidah makna yang

spesifik.
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1.2.3 HurufArab yang Memiliki Arti

Huruf secara bahasa memilki arti huruf seperti yang kita kenal dalam Bahasa Indonesia

yang ada 26 huruf. Sedangkan dalam Bahasa Arab kita mengenal ada 28 huruf yang kita kenal

dengan huruf hijaiyah. Akan tetapi, huruf yang dimaksud disini bukan setiap huruf hijaiyah

melainkan huruf hijaiyah yang memiliki arti seperti:

j (dan) (maka) «-H (dengan)J (untuk) j» (akan) ^ (seperti)

Huruf yang dimaksud di sini tidak berarti harus huruf yang disusun dari satu huruf saja, tetapi juga disusun

dari dua atau lebih huruf yang memiliki makna, contohnya:

lyt (dari), jl (ke), j* (dari) , Js> (di atas), °J (di dalam)

Diantara huruf-huruf di atas ada yang termasuk huruf jar, yaitu huruf yang menyebabkan isim yang ada

setelahnya wajib dibaca kasroh5
(jar) yaitu:

°y> (dari), Ji (ke), & (dari) , Js. (di atas), °j (di dalam), y (dengan)

J (untuk) ^ (seperti)

Contohnya:

Perhatikanlah ayat-ayat di atas. Setiap kata yang didahului oleh hurufjar memiliki harokat

kasrah.

5 Kasrah adalah tanda asal dari jar. Pada beberapa kondisi, jar bisa juga dengan fathah atau huruf ya.
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BAB II

ILMU SHARAF

2.1 Mengenal Ilmu Sharaf

Ilmu sharafadalah salah satu cabang ilmu penting yang harus dikuasai dalam mempelajari Bahasa

Arab. Dengan ilmu ini, kita dapat mengetahui bentuk perubahan dari suatu kata. Contohnya

untuk kata "melakukan" atau "berbuat" (^*^):

Dari kanan ke kiri:

telah melakukan — sedang melakukan — perbuatan — orang yang melakukan — yang dilakukan —

lakukanlah! — jangan kamu lakukan!

Ilmu sharafatau dikenal dengan tashrifsecara bahasa memiliki arti perubahan. Allah Subhanahu

wa Ta'ala berfirman:

". ...dan pengisaran angin" (Al Baqarah : 164)

Tashrif disini memiliki makna perubahan angin dari satu kondisi ke kondisi lain dan dari satu

arah ke arah lain.

Adapun secara istilah, ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan keadaan beberapa

bentuk kata (bina') yang meliputi jumlah huruf, harakat dan sukunnya seperti bentuk kata fi'il

madhy (kata kerja lampau), fi'il mudhari' (kata kerja sekarang) , mashdar (kata benda), , isim Fa'il

(yang melakukan perbuatan), isim maful (yang dikenai perbuatan)
, fi'il amar (kata perintah), fi'il

nahiy (kata larangan) dan bentuk kata yang lain.
6

6 Ash Sharfu I (hal. 9)
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Ilmu Sharaf adalah ilmu yang menerangkan tata cara merubah suatu kata dari satu bentuk

ke bentuk yang lain untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda 7
. Contohnya

merubah kata 'r"* (telah menulis) menjadi (sedang menulis), dan 4™ (penulis).

2.2 Istilah Dasar Ilmu Sharaf

Sebelum kita memulai mempelajari ilmu sharaf, ada baiknya kita mengenal istilah-istilah dasar

yang perlu diketahui. Antara lain:

1. Wazan

Wa^an memiliki makna timbangan, acuan, atau rumus. Wajari adalah suatu rumus baku, dimana

setiap kata kerja nantinya akan masuk ke salah satu dari wa^an yang ada. Perlu diketahui bahwa

dalam ilmu sharaf ada 35 bab, dimana setiap bab memiliki wazan yang spesifik Misalkan bab

{j*Aj-{j*2
, bab , bab ^*Ai^j-J*i^-ol , dan se bagainya. Namun beberapa diantara wa^an

bab-bab ini sangat jarang dijumpai dalam kalimat bahaasa Arab sehingga pada buku ini,

penulis hanya menampilkan wazan bab-bab yang penting dan sering digunakan oleh

orang Arab.

Wajari ilmu sharafmenggunakan kata fa', 'ain dan lam
(
J*9

)
dengan segala bentuknya. Semua

kata kerja Bahasa Arab pastinya akan masuk ke salah satu dari 35 wa^an bab ini.

2. Mauzun

Jika wazan adalah rumusnya, maka mauzun adalah kata yang dibandingkan dan disandingkan

dengan wazan. Misalnya CiT adalah mauzun dari wazan dan CJ&k adalah mauzun dari wazan

3. Tashrif

Tashrif adalah perubahan kata dari bentuk asal (kata kerja) menjadi bentuk-bentuk yang lain.

Ilmu sharaf ]uga sering disebut dengan ilmu tashrif karena inti ilmu sharaf adalah mempelajari

tashrif. Secara umum, suatu kata kerja berubah menjadi jenis perubahan kata sebagai berikut:

7 Kitab At Tashrif (hal. 2)
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Fi'ilMadhy (kata kerja lampau)

Fi'ilMudhari (kata kerja sekarang)

Mashdar (kata benda, kata dasar)

Isim Faa'il (subjek, pelaku)

IsimMaful (objek)

Fi'ilAmar (kata kerja perintah)

Fi'il Nahiy (kata kerja larangan)

Isim Zaman (kata penunjuk waktu), Isim Makan (kata penunjuk tempat), Isim Alat (nama

alat).

2.3 Makna Dasar Setiap Bentuk Kata

Setiap bentuk kata memiliki makna dasar tersendiri. Bentuk katafi'il madhy, fi'il mudhari' dan yang

lain dari setiap bab meskipun ada yang berbeda baris dan penyusunnya, namun memiliki

kesamaan makna dasar. Artinya, makna dasar ini berlaku untuk setiap wazan, baik dari

kelompok tsulatsf, ruba'iy
9
, dan lainnya.

Secara umum, makna dari fi'il madhy, mudhari' sampaifi'il nahiy terwakili oleh makna berikut:

• Fi'ilMadhy (telah melakukan)

• Fi'il Mudhari' (sedang melakukan)

• Mashdar (kata benda)

• Isim Faa'il (pelaku (yang melakukan)

• IsimMaful (objek (yang dikenai perbuatan)

• Fi'ilAmar (lakukanlah!)

• Fi'il Nahiy (Jangan kamu lakukan!)

Untuk lebih mudah memahami makna dasar dari fi'il madhy, mudhari', mashdar sampai fi'il

nahiy,perhatikanlah tashrifuntuk kata berikut: cj£

8 Tsulatsy adalah kata kerja yang tersusun dari 3 huruf asli contohnya y& <.£j&

9 Ruba'iy adalah kata kerja yang tersusun dari 4 huruf asli. Contohnya gp-S
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Tabel 2.1 Tashrif j& dan CJ&

^ J*3
Lu i v 1 i V i . i f i 1 v

Jangan

melihat!
Lihatlah!

Yang
dilihat

Yang
melihat

penglihatan Sedang melihat Telah melihat

ciri

Jangan kamu
tulis!

Tulislah!
Yang
ditulis

Penulis Tulisan Sedang menulis

Telah menulis

Perhatikanlah Tabel 2.1 di atas. Kita bisa mengetahui bahwa makna untuk setiap bentuk kata di

atas meskipun dari dua contoh kata yang berbeda tetapi memiliki makna dasar yang sama untuk

bentuk kata yang sama.

2.4 Jenis Tashrif

Di dalam ilmu sharaf tashrifada dua jenis:

1. Tashrif Ishtilahy (^^^f u^ntl)

2. Tashrif Lughawi Jaj^asJl)

Tashrif lughawi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis

pelakunya, sedangkan tashrif ishthilahy adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan

bentuk katanya.

Perubahan bentuk dari bentuk asli
10

(fi'il madhy) ke bentuk mashdar, isim Fa 'U hingga fi'il amar

adalah yang dimaksud dengan tashrif ishthilahy. Untuk lebih memahami tashrif ishthilahy.

Perhatikanlah contoh tashrifishthilahy untuk kata "menulis" {^^):

10 Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sharaf tentang bentuk asal dari suatu kata. Meski pada akhirnya pendapat yang dikuatkan

adalah bentuk mashdar, namun yang masyhur digunakan adalah fi'il madhy.
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Dari kanan ke kiri:

telah menulis (dia laki-laki) — sedang menulis (dia laki-laki) — tulisan — penulis —

yang ditulis - tulislah! - jangan kau tulis!

Adapun tashrif lughawi adalah perubahan suatu bentuk kata ke jenis-jenis yang berbeda

berdasarkan jumlah (mufrod, tatsniyah, jamak) dan jenis (mud^akkar, muannats) pelakunya. Setiap

bentuk kata fi'il madhy hingga fi'il amar) memiliki tashrif lughawi tersendiri. Contohnya, tashrif

lughawi untuk "penulis" ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2.2 Tashrif Lughawi

Arti Tashrif lughawi

Penulis laki-laki (tunggal)

Penulis laki-laki (ganda)

Penulis laki-laki (jamak)

Penulis wanita (tunggal)

Penulis wanita (ganda)

Penulis wanita (jamak)

Begitupun dengan fi'il madhy, fi'il mudhari', dan lainnya juga memiliki tashrif lughawi yang

didasarkan pada perubahan jenis dan pelakunya. Insya Allah dalam buku ini kita akan membahas

kedua jenis tashrif ini.
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2.5 Wazan-wazan Tashrif

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa tashrifmemiliki 35 wa^an (bab). Dari 35

bab ini yang berlaku umum hanya 22 wazan bab; 6 wazan untuk kelompok tsulatsy mujarrad, 12

wazan untuk tsulatsy mazid, 1 wazan untuk ruba'iy mujarrad dan 3 wazan untuk ruba'iy mazid 11
.

13 wazan sisanya memilik rumus yang sangat rumit dan jarang sekali ditemukan penggunaannya

dalam kalimat sehari-hari. Keduapuluh dua wazan yang umum digunakan ini terbagi menjadi

empat kelompok:

/. Kelompok Tsulatsy Mujarrad
,
contohnya ^jf (telah mulia), p&(telah mengetahui)

2. Kelompok Tsulatsy Ma^id, contohnya (telah memuliakan), p& (telah mengajarkan)

3. Kelompok Ruba'iy Mujarrad ,
contohnya '3 (telah menggelincirkan)

4. Kelompok Ruba'iy Ma^id, contohnya £jP-A3 (telah menggelincirkan)

Keterangan:

- Kata tsulatsy merujuk pada kelompok kata kerja yang tersusun dari tiga huruf asli.

- Kata ruba'iy merujuk pada kelompok kata kerja yang tersusun dari empat huruf asli.

- Kata mujarrad merujuk pada kelompok kata kerja tanpa adanya huruf tambahan apapun

selain huruf aslinya.

- Kata ma^id merujuk pada kelompok kata kerja yang memiliki huruf tambahan selain

huruf aslinya.

Dari keempat kelompok kata kerja yang disebutkan, kelompok tsulatsy mujarrad dan

tsulatsymazid adalah yang paling banyak digunakan dalam Bahasa Arab. Oleh karena

itu, penulis hanya memfokuskan pembahasan untuk dua kelompok wazan tersebut

pada buku ini, insya Allah.

1 1 Lihat Matan Al Bina wal Asas, Kitab At Tashrif (hal. 41)
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2.6 Bagan Ilmu Sharaf

Bi Harfin

Bi Harfain

y-;- » u^^.

(J J
n

» {Jr^ l

UjLi — U»3

f 'u*!' - dia) Bi Harfin Bi Harfain
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2.7 Tabel Wazan Tashrif

2.7.1 Wazan Tashrif Tsulatsy Mujarrad

( ,1*3 M ,U* J '
P)UaU . 1*3 [e&\L\ ,U3 Bab

;ulft °Uiij—
* 0

'Lab 1

>« 0
» 0 > •

Jj*Aa <J7 »
2

t o t •

(J
'»

3

&\
>« 0
t 0 f • s

Jj*Aa "*uis
(J

4

(j «
5

* 0
» 0 > •

(J7 »
6

2.7.2 Wazan Tashrif Tsulatsy Mazid

J*l3 ^1 £jUU J*3

&

*Ui£ Sui
j

'UiS

(j
1

tf
l «Bfl i A 'bui»

0

'Uli

(J; •-

0M ' ' 9 >
0

1»| «'O •»

0

3fi***

* _ 0 > 0

S* o

SlSC*3l

i 0 S 0
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2.7.3 Wazan Tashrif Ruba'iy Mujarrad

JM3 ^1

2.7.4 Wazan Tashrif Ruba'iy Mazid

yty J**

(j (J'
2^" 1

34^1
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BAB III

TSULATSY MUJARRAD

3.1 Mengenal Tsulatsy Mujarrad

Telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa 22 wazan bab ilmu sharaf terbagi

menjadi empat kelompok kata kerja. Salah satunya adalah tsulatsy mujarrad . Tsulatsy Mujarrad

adalah kata dasar (fi'il madhy) yang tersusun dari tiga huruf saja.

Tsulatsy mujarrad memiliki enam bab dengan wa^an yang berbeda-beda untuk setiap babnya.

Setiap fi'il madhy yang tersusun dari tiga huruf pasti akan masuk ke salah satu dari enam bab ini,

dimana antara bab yang satu dengan yang lain memiliki perubahan bentuk yang spesifik. Berikut

ini adalah tabel wa^an tsulatsy mujarrad dari bab 1 hingga bab 6.

Tabel 3.1 Wazan tashrifitsulatsy mujarrad

^ J*3
Bab

* 0
\ 0 f • s

Jj*Aa (j

1

+ 0
0) •/

(J 7*5
2

* °

'L*!» 3

* 0
t o t •

-"ulj
(j

4

(j '»
5

&\
t o t • 6

Catatan:

- Penulis sengaja tidak mencantumkan tashrifi isim %aman, isim makan, dan isim alat karena

sifatnya yang sama'iy dan jarang dipergunakan meskipun ada beberapa yang mengikuti

tashrifinja.

- Bab 5 tidak memiliki isim maful, fi'il amar, dan fi'il nahiy dan juga tidak memiliki isim Ta'U,

akan tetapi memiliki bentuk tersendiri yang akan dibahas kemudian.

- Pada kenyataannya, tidak semua bentuk mashdar mengikuti wazan "*>Ufl". Namun

penulis sengaja memilih bentuk ini supaya memudahkan orang yang baru belajar dalam

Abu Ra^in & Ummu Ra^in 25



www.programbisa.com ILMU SHARAF UNTUK PEMULA

menghafal rumus ini. Ini juga menunjukkan bahwa kebanyakan bentuk mashdar

mengikuti wazan ini.

Perhatikan tabel 3. 1 di atasi Warnajang sama menunjukkan kesamaan bentuk. Karena adakalanya bentuk

kata dari bab tertentu ada pada bab lainnya dan bahkan ada bentuk kata yang sama di setiap babnya.

Perhatikan baik-baiki

3.2 Perbandingan Wazan Tashrif Tsulatsy Mujarrad

Kelompok Tsulatsy Mujarrad memiliki enam bab dengan wa^an yang berbeda-beda. Perbedaan

tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 . Keenam wazan ini harus dihafal dengan baik. Untuk lebih

memudahkan cara memahami dan menghafal wa^an tsulatsy mujarrad, perhatikanlah penjelasan

berikut:

1. Fi'ilMadhy &a.n F/'i/Mudhari

Ada rumus "sakti" yang akan membantu kita memahami dan menghafal keenam bab ini yang terangkai dalam

kalimat:

"AkU yAkln hAnyA dIA untUkkU kini"

Setiap kata secara berurutan mengandung rumus untuk bab 1, 2, sampai bab 6. Wazan untuk Tsulatsy

Mujarrad adalah:

'Jib - 'J»

{J-

adalah wazan untuk//'/'/ madhy

adalah wazan untuk//'/'/ mudhari'
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Pada wazan di atas yang harus diperhatikan adalah pada huruf 'ain. Setiap bab tsulatsy

mujarrad hanya memiliki perbedaan pada harokat (baris) 'ain fi'il-nya. baik 'ain pada fi'il madhy

ataupun pada fi'il mudhari'. Selebihnya, yaitu baris pada huruffafi'il dan lamfi'il-nja adalah sama

untuk setiap bab. Bahasa matematisnya, huruffa dan lam beserta barisnya adalah suatu konstanta

yang tidak akan pernah berubah baik untuk bab 1 sampai bab 6, adapun huruf 'ain adalah

variabel yang berubah tergantung bab nya. Rumus "AkU yAkln hAnyA dIA untUkkU kini"

akan kita terapkan di sini. Yang akan diambil dari kata-kata itu adalah huruf vokalnya yang

menandakan baris. Huruf "a" untuk fathah, "i" untuk kasrah, dan "u" untuk dhammah.

Untuk bab 1 "AkU" (A-U) menjadi:

Baris 'ainpertama untuk fi'il madhyyaitufathah dan baris 'ain kedua untuk fi'il mudhari'yaitu dhammah

(A-U).

Untuk bab 2 "yAkln" (A-I) menjadi:

"Uaj - 'L 3

Baris 'ainpertama untuk fi'il madhyyaitufathah dan baris 'ain kedua untuk fi'il mudhari'yaitu kasrah

(A-I).
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Baris 'ainpertama untuk fi'il madhyyaitufathah dan baris 'ain kedua untuk fi'il mudhari'yaitufathah (A-

A).

Untuk bab 4 "dIA" (I-A) menjadi:

Baris 'ainpertama untuk fi'il madhyyaitu kasrah dan baris 'ain kedua utk fi'il mudhari'yaitufathah (I-

A).

Untuk bab 5 "untUkkU" (U-U) menjadi:

'L k> -

Baris 'ainpertama untuk fi'il madhyyaitu dhammah dan baris 'ain kedua untukfit'U mudhari'yaitu

dhammah (U-U).
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Baris 'ainpertama untuk fi'il madhyyaitu kasrah dan baris 'ain kedua utk fi'il mudhari 'yaitu kasrah (I-I).

Nah, seperti itulah rumus fi'il madhy dan fi'il mudhari' untuk setiap babnya. Ada yang sama pada

fi'il madhy-nya, juga ada yang sama pada fi'il mudhari'-ny&. Kita juga bisa mmembuat rumus lain

yang sejenis seperti "kAUm £AqIr mAnA blsA UjUb diri" atau 'bAtU kAH mAnA blsA tUrUn

sendiri". Mudah bukan? Insya Allah.
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2. Isim Mashdar (kata benda)

Isim mashdar tidak termasuk dalam jenis qiyasiy
12 akan tetapi sama'iy

13
. Artinya, mashdar tidak

memiliki wa^an yang baku. Adapun alasan kami gunakan wa-^an karena wa-^an ini merupakan

bentuk mashdar yang paling umum. Sebagai contoh untuk fi'il madhy C*sS (telah menulis), isim

mashdar-nya adalah (tulisan). Padahal harusnya jika mengikuti wa^an menjadi 4^ . Ini karena

pengambilan isim mashdar adalah dengan sama'iy (mengikuti pemakaian orang Arab pada

umumnya). Karena mashdar tidak memiliki wa^an yang baku maka satu-satunya cara untuk

mengetahui bentuk mashdar dari suatu kata adalah dengan menghafalnya.

3. Isim Fa 'H

Wa^an isim Fa'il untuk setiap bab tsulatsy mujarrad adalah sama yaitu mengikuti bentuk dari

namanya (jf»). Contoh untuk CJS isim Fa'i/-nya dan untuk isim Fa'i/nyz jJl3. Begitu

juga untuk isim Va'U yang lain mengikuti wa-^an .

Khusus untuk bab 5, tidak memiliki bentuk isim Fa'il akan tetapi memiliki bentuk yang

disebut dengan sifat musyabbahah yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

12 Qiyasi : bentuknya memiliki rumus (wazan) yang baku seperti selain bentuk mashdar

13 Sama'iy : tidak memiliki wazan yang baku. Hanya dapat diketahui dari apa yang bangsa Arab gunakan

dalam bahasa mereka sehari-hari.
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4. Isim Maful

Sama dengan isim Fa'il, wa^an isim maful untuk setiap bab adalah sama, yaitu mengikuti bentuk

dari namanya (Jjii«). Contohnya untuk CJ£ isim maful-nyn. adalah L>°y&* dan untuk Jai isim

maful-aya adalah j>Siw.

Semua fi'il yang tergolong ke dalam fi'il lazim
14

itu tidak memiliki bentuk isim maful. Kerena

tidak sesuai secara makna. Namun, untuk memudahkan belajar tashrif semua bentuk isim maful

diberikan meskipun untuk fi'il-fi'il lazim.

Dikarenakan semua fi'il bab 5 adalah fi'il lazim
15

, maka fi'il-fi'il bab 5 tidak memiliki bentuk isim

maful. Bab 5 terdiri dari kumpulan kata kerja yang memiliki makna seperti kata sifat. Misalkan

5-^" (baik/bagus). Secara makna seperi kata sifat tetapi secara kedudukan adalah kata kerja.

Dikarenakan isim maful memiliki makna dasar sebagai objek atau yang dikenakan perbuatan,

makafi'il-fi'il'bab 5 secara makna tidak mungkin memiliki bentuk isim maful. Sebagai gambaran,

bentuk isim maful dari CJ& yang memiliki makna telah menulis adalah yang ditulis

Tetapi untuk kata yang memiliki makna baik atau bagus, adakah bentuk isim mafulnya?

Apakah "yang dibaiki" atau "yang dibagusi"? Tentu ini tidak sesuai secara makna.

14 Kata kerja intransitif: tidak butuh objek

15 Lihat Matan Al Bina wal Asas (hal. 3)
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5. Fi'il Amar

Wa^anfi'il amar bisa dilihat pada Tabel 3.1 yang memiliki tiga wa^an yaitu:

Untuk lebih memudahkan, Tabel 3.2 berikut ini ditunjukkan cara untuk mendapatkan fi'il amar.

Tabel 3.2 Cara membentukfi'il amar

Langkah Contoh

t °. - 's'.
0 s'

1. Ambil bentuk//'/'/ mudhari nya
0

2. Sukunkan Akhirnya
0

3. Ganti huruf ya dengan hamzah

4. Beri hamzah dengan harokat yang sesuai

dengan harokat yang tersisa (selain sukun)

, «j

ciri

Pengecualian:

Ketentuan dasarnya adalah harokat hamzah sesuai dengan harokat yang tersisa (selain sukun).

Jika harokat tersebut adalah dhammah, maka harokat hamzah adalah dhammah, begitupun dengan

yang lain. Kecuali jika harokat yang tersisa adalah fathah, maka hamzahnya wajib diberi harokat

kasroh. Karena tidak ada fi'il amar bab tsulatsy mujarrad yang diawali dengan huruf

fathah. Agar lebih paham, silahkan bandingkan fi'il mudhari' dengan fi'il amar dari setiap bab

(lihat Tabel 3.1) dan terapkan rumus ini.

RUMUS SAKTI FI'ILAMAR

Untuk lebih memudahkan dalam menghafal fi'il amar, bisa menggunakan rumus sakti:

"UjUb diri blsA hlnA diri"

dimana UjUb untuk bab 1, diri bab 2, blsA bab 3, hlnA bab 4, dan diri bab 6. Kenapa tidak

ada rumus untuk bab 5? Karena bab 5 tidak memiliki bentuk kata perintah (fi'il Amar). Dua

huruf vokal pada setiap kata adalah harakat untuk hamzah dan 'ain fi'il. Huruf vokal pertama

untuk harakah hamzah16 dan huruf vokal kedua untuk harakat 'ain.

16 Hamzah fi'il amar tsulatsy mujarrad adalah hamzah washal
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Untuk bab 1 "UjUb" (U-U) menjadi:

Untuk bab 2 "diri" (I-I) menjadi:

Untuk bab 3 "blsA" (I-A) menjadi:

'M.

Untuk bab 4 "hlnA" (I-A) menjadi:

M.
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Untuk bab 6 "diri" (I-I) menjadi:

6. Fi'ilNahiy

Jika kita perhatikan dengan seksama, bentuk dari fi'il nahiy ini hampir sama dengan fi'il mudhari'.

Sebagaimana kita ketahui bahwa fi'il dalam Bahasa Arab hanya tiga yaitu madhy, mudhari' dan

amar. Adapun fi'il nahiy adalah fi'il mudhari''yang di tambahkan laa naahiyah (larangan). Tabel 3.3

berikut ini menunjukkan cara membentukfi'il nahiy dari fi'il mudhari':

Tabel 3.3 Cara membentukfi'il nahiy dari fi'il mudhari'

Langkah Contoh

1. Ambil bentukfi'il mudhari nya * °. -
0

2. Sukunkan Akhirnya 0

3. Ganti huruf ya dengan huruf ta
0 ,

4. Tambahkan laa nahiyah

Agar lebih paham, silahkan bandingkanfi'il mudhari' denganfi'il nahiy dari setiap bab (lihat Tabel

3.1) dan terapkan rumus ini. Selain fi'il amar, bab 5 juga tidak memiliki bentuk fi'il nahiy.

RUMUS SAKTI FI'IL NAHY
Untuk lebih memudahkan dalam menghafal fi'il nahiy, bisa menggunakan rumus sakti:

"AkU mAkln sAyAng sAmA mAml"

dimana AkU untuk bab 1, mAkln bab 2, sAyAng bab 3, sAmA bab 4, dan mAml bab 6. Tidak

ada fi'il nahiy untuk bab 5 disebabkan karena fi'il bab 5 seluruhnya adalah kata sifat yang tidak

memliki kata larangan. Dua huruf vokal pada setiap kata adalah harakat untuk "Ta fi'il" dan
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'ain fi'il. Huruf vokal pertama untuk harakah ta fi'il dan huruf vokal kedua untuk harakat 'ain

fi'il.

Untuk bab 1 "AkU" (A-U) menjadi:

Untuk bab 2 "mAkln" (A-I) menjadi:

0 y *

Untuk bab 3 "sAyAng" (A-A) menjadi:

Untuk bab 4 "sAmA" (A-A) menjadi:

0 x *
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Untuk bab 6 "mAml" (A-I) menjadi:

0 x *

Rumus ""AkU mAkln sAyAng sAmA mAml" tentu bisa dimodifikasi dengan merubah

"mAml" menjadi "Abl". Bisa juga bagi yang istrinya ratih, rani, ani maupun bagi yang suaminya

dani, madi, adi, dan yang semisalnya tentu boleh merubahnya sesuai selera.

7. Isim Zaman, Isim Makan, dan Isim Alat

Tidak semua kata kerja memiliki bentuk isim zaman (nama waktu) / isim makan (nama tempat)

/ isim alat (nama alat). Hanya kata kerja tertentu saja yang memiliki bentuk ini. Oleh karena

penggunaan kata-kata ini pada umumnya adalah sirna i, artinya dipakai tergantung dari

penggunaannya di kalangan orang Arab, maka ketiga jenis tashrif ini tidak akan dibahas secara

panjang lebar di buku ini. Namun, supaya Kita memiliki pemahaman awal yang baik, maka

berikut ini adalah rumus ketiga jenis tahsrif ini:

A. Rumus Isim Zaman dan Isim Makan

Isim %aman dan isim makan memiliki 2 rumus yang sama, yaitu:

0 0 1« s o

atau atau

Beberapa kata yang memiliki bentuk isim %aman antara lain:

&j (telah melahirkan) —> >&y> (waktu kelahiran)

J&j (telah menjanjikan) —> <X*ja (waktu yang dijanjikan)

Beberapa kata yang memiliki bentuk isim makan antara lain:

*^«-> (telah bersujud) —> (masjid)
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C-» (telah menulis) —> *Li>^ (kantor)

C*) (telah bermain) —> *L*U (tempat bermain)

namun terkadang, ditemukan juga isim makan yang menggunakan wazan iUii seperti:

[f^ (telah belajar) —> 4—>j**^ (sekolah)

(telah menghukum) —> ii>*£ (pengadilan)

B. Rumus Isim Alat

Isim alat memiliki rumus sebagai berikut:

0 i» s o

atau

Beberapa kata yang memiliki bentuk isim alat antara lain:

(telah menghapus) —> ^t^j? (penghapus)

<—>j& (telah memukul) —> <~>j<£* (alat pemukul, raket)

'Je^ (telah menggaris) —> ojk^a (penggaris)
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3.3 Tashrif Ishtilahy Tsulatsy Mujarrad

Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari wa^an tashrifishtilahy untuk fi'il tsulatsy

mujarrad , maka pada pembahasan ini kita akan mulai mempelajari fi'il-fi'il yang masuk tsulatsy

mujarrad dari bab 1 hingga bab 6

3.3.1 F\'\\-F\"\\ Bab 1

0 s

Bab satu memiliki wa^an
s

^*^i ~ J*5 bisa diingat dengan menggunakan rumus "bAtU". Fathah

untuk 'ain fi'il madhy dan dhammah untuk 'ain fi'il mudhari'. Tabel 3.4 berikut ini menunjukkan

tashrifdari sebagian fi'il yang masuk bab 1:

Arti

0
9.

* 0

JytAfi (j « d**

Menolong 1» 0 f ° s

Diam ciwj 'i

Bersyukur '••^ * '

3.3.2 mV-m/ Bab 2

Bab dua memiliki wa^an 'Jj^j
— bisa diingat dengan menggunakan rumus "kAH". Fathah

untuk W« fi'il madhy dan kasroh untuk 'ainfi'il mudhari'.

Arti JM3 ^1 ^ J*3

&\

memukul 0 1 ' i) -» °. -

membuang ^ • ('

menurunkan 6^ Jj3)

1«

t 0 f ° s

Vjjs
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3.3.3 F\"\\-F\"\\ Bab 3

0 s

Bab tiga memiliki ruatan ~ yang bisa diingat dengan menggunakan rumus "mAnA".

Fathah untuk 'ainfi'il madhy dan fi'il mudhari'-nyz.

Arti ^ J** J OfJiA +~i>\
~*

\

J*ls —.1

JyiAA (J

membuka 0

Mencegah 0 * 0
| ya ULU 'S

mengumpulkan £4'^ «*i i*

3.3.4 F/77-F/77 Bab4^„-J^

Bab empat memiliki wa^an ~ diingat dengan menggunakan rumus "blsA". Kasrah

untuk 'ain fi'il madhy danfathah untuk 'ainfit'U mudhari'.

Arti

&\
memuji

mendengar > , 0

mengetahui
. >

?>
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3.3.5 F\"\\-F\"\\ Bab -JAS

Bab lima memiliki ruatan
~
J*^ yang bisa diingat dengan menggunakan rumus "tUrUn".

Dhammah untuk 'ain fi'il madhy dan fi'il mudhari'-nya.

Arti
J**

'tik

Baik ^ JI ^

Pelit
d»

Bagus "O J*

Semua Fi'il yang masuk pada kelompok bab lima adalah fi'il la^im (intransitive) dan memiliki

makna sifat. Dikarenakan maknanya kata sifat, maka bab lima ini tidak memiliki isim Fa'il Isim

Maful, Fi'il Amar dan Fi'il nahiy. Khusus untuk isim Fa'il, bab lima memiliki istilah lain yang

disebut dengan sifat musyabbahah. Tidak seperti isim fa'il yang rumusnya baku, sifat

musyabbahah tidak memiliki rumus baku.

Bentuk sifat musyabbahah ini memiliki arti kata sifat. Misalkan untuk kata yang memiliki arti

telah baik, maka bentuk sifat musyabbahah-nya adalah yang artinya "baik". Kata ini

digunakan untuk memberikan sifat bagi sesuatu contohnya pada kalimat:

Cr**" 'H)

(Zaid itu baik)
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Kenapa Bab 5 tidak memiliki bentuk Isim Maful, Fi'ilAmar, dan iY'i/Nahiy?

Ini dikarenakan secara makna tidak dapat diterima. Misal kita ambil contoh kata 5***" yang

memiliki makna telah baik. Apa bentuk isim maful untuk kata "telah baik"? Apakah yang di-

baiki? Begitupun denganfi'il amar&zn. jugafi'il nahiy. Apa bentuk kata perintah untuk kata "telah

baik"? Apakah "baiklah!"? Tentu ini tidak dapat diterima secara makna. Biasanya, untuk

membuat kalimat kata perintah untuk bab 5 adalah dengan menggunakan tambahan kata lf

(jadilah!). Misalkan:

(jadilah orang yang baik!

3.3.6 Fi'il-Fi'il Bab 6 'J*k -&
Bab enam memiliki wa^an

f

{
}*H - J*5 bisa diingat dengan menggunakan rumus "sendiri".

Kasrah untuk 'ain fi'il madhy danfi'il mudhari'-ny&.

Arti
J"*

&\

mengukur
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BAB IV

TSULATSY MAZID

4.1 Mengenal Tsulatsy Mazid

Tsulatsy ma^id adalah kelompok kata kerja yang pada asalnya tersusun dari tiga huruf akan tetapi

ditambahkan dengan satu, dua, sampai tiga huruf tambahan (%iyadah). Tsulatsy ma^id ada tiga

jenis:

1 . Ziyadah bi harfin (tambahan 1 huruf)

2. Ziyadah bi harfain (tambahan 2 huruf)

3. Ziyadah bi tsalatsati ahrufin (tambahan 3 huruf)

Tidak seperti bab-bab tsulatsy mujarrad yang memiliki bentuk yang hampir sama antara bab-

babnya, tsulatsy ma^id memiliki wa^an yang jauh berbeda untuk setiap babnya, sehingga tidak bisa

diformulasikan seperti "batu kali mana bisa turun sendiri" untuk tsulatsy mujarrad . Namun

demikian penulis berusaha untuk mengelompokkan wa^n-wa^an tsulatsy ma^id agar lebih mudah

untuk dihafal dan difahami. Catatan yang harus diperhatikan, mashdar untuk tsulatsymazid

bersifat giyasiy artinya mengikuti rumus baku yang berlaku untuk babnya.

Contoh perubahan beberapa fi'il dari bentuk tsulatsy mujarrad ke tsulatsy ma^id:

iJJu — — iipV^ V'

' '
'l s ^ s ' ' ^ '

Tidak semua fi'il tsulatsy mujarrad serta merta dapat dirubah ke bentuk tsulatsy ma^id dengan

mengikuti wa^an tsulatsy ma^jd. Karena perubahan ini bersifat sama'iy
,
yaitu berdasarkan

penggunaan oleh bangsa Arab. Dengan kata lain, tidak semua kata yang memiliki bentuk tsulatsy

mazid memiliki bentuk tsulatsy mujarrad dan sebaliknya. Seperti contoh di atas, kata *A£ memiliki
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dua bentuk tsulatsy ma^id yang digunakan oleh bangsa Arab. Sedangkan kata memiliki lebih

dari dua. Kesamaan unsur huruf penyusun ini menunjukkan kesamaaan pada akar makna.

Seperti fi'il yang tersusun dari

f
— J — f memiliki makna yang tak jauh dari ilmu atau pengetahuan yaitu mengetahui (*^),

mempelajari dan mengajarkan (jU* 1

).

4.2 Tashrif Ishtilahy Tsulasy Mazid

Ada 12 wazan yang masuk bab tsulatsy mazid. Namun penulis sengaja hanya membahas 8

wazan yang paling sering digunakan dalam kalimat sehari-hari. Ini bertujuan untuk memberikan

kemudahan bagi orang-orang yang baru belajar ilmu sharaf. Di lain sisi, 8 wazan ini dirasa cukup

untuk menggambarkan wazan tsulatsy ma^id.

4.2.1 Ziyadah biharfin

Ini adalah kelompok tsulatsy ma^id dengan tambahan satu huruf ^iyadah. Tabel 4.1 menunjukkan

wa^an untuk tsulatsy ma^id dengan tambahan satu huruf. Tsulatsy Mazid biharfin disebut juga

dengan /F^Yruba'iy karena total hurufnya ada 4.

Tabel 4.1 Wazan tsulatsy mazid 1 huruf

^ J*3
Tambahan

(J 7*5

i

^1 1

Tambahan untuk jenis ini berupa hamzah, alifdan tasydid. Perhatikan bahwa wa^an untuk masing-

masing-'U nya benar-benar tidak memiliki kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Abu Ra^in & Ummu Ra^in 43



www.programbisa.com

4.2.1.1 wazan j*a

Tambahan

3^ "Uli
(J 7*5

Wa%an memiliki tambahan tasydid. Secara lahiriyah, wa^an ini seperti tiga huruf. Namun

pada hakikatnya, wa^an bentuk asalnya adalah:

Adanya dua huruf yang sama ini disederhanakan dengan menjadikannya het-tasydid ke bentuk

. Tabel berikut ini menunjukkan contoh tashrifuntuk sebagian fi'il yang masuk ke bab ini.

Contoh fi'il wazan J*3

^l>3
J*»

Arti

fi)

Mengajarkan

Berbica ra

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih memahami

tashrif bab ini, silahkan tashriffi'il-fi'il berikut!

Terjemah Mauzun

Bertauhid

Mengulangi - jf
Menyetujui - j?

Membaguskan £ a 0** s

Bertasbih i * o o i

S5 0 ^

Perhatikan bahwa mashdar untuk fi'il-fi'il tersebut mengikuti wa-^an karena bersifat

qijasij.
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4.2.1.2 wazan

Wa^an memiliki tambahan huruf rf/gfsetelahfa'fi'il. Berikut ini adalah contoh tashrifdari

sebagian fi'il-fi'il yang masuk bab ini:

Contohfi'il wazan

Arti

*

oJi>b£
-» ^ Berjuang

Jib?
mendebat

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih memahami

tashrif bab ini, silahkan tashriffi'il-fi'il berikut!

Terjemah Mauzun

Bersegera

Berhijrah

Memerangi
tliuU - Jivl

Berpindah

Bertemu
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4.2.1.3 wazan J*if

^ J*3

(J 7*5 ^1

Wa^an ' memiliki tambahan huruf hamzah berharokatfathah sebelumfa fi'il. Berikut ini adalah contoh

tashrifdari sebagian fi'il-fi'il yang masuk bab ini:

Contoh //7/ wazan^\

J*l3 ^ol ^ J*3
Arti

1» I o J' Jl I o f
- 1 . .. t

(f 1™* \;

Berserah diri

f/
1» /S'/ J' -S'.»

f/'
Memuliakan

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih memahami

tashrif bab ini, silahkan tashriffi'il-fi'il berikut.

Terjemah Mauzun

mengeluarkan

mengutus

menurunkan "'l.-
0 *

Hljjl- JjJl

menikahkan

mewajibkan

Catatan:

Khusus untuk fi'ilwazan hamzah yang ada pada fi'il madhy, mashdar, dan fi'il amar

adalah Hamzah qatha' (' atau !) bukan hamzah washal (}). Adapun hamzah pada

wazan fi'il tsulatsy mazid yang lain dan juga hamzah pada fi'il amar tsulatsy mujarrad

adalah hamzah washal.
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4.2.2. Ziyadah biharfain

Ini adalah kelompok tsulatsy ma^id dengan tambahan dua huruf ^iyadah. Tabel 4.2 menunjukkan

wa^an untuk tsulatsy ma^id dengan tambahan dua huruf. Tsulatsy Mazid biharfain disebut juga

dengan /F^Ykhumasiy karena total hurufnya ada 5.

Tabel 4.2 Wazan Tsulatsy Mazid 2 Huruf

^ J** J*l3 ^1 ^ J*3
Tambahan

(j
1 "Ulai

(J
1 0 - O

1 - CJ

u ~
«•

O - 1

^1 m& ; a
(J; (J

1

; -

4.2.2.1 wazan J*ai

(j
1

7

Wa%an J^ftJ memiliki tambahan huruf ta dan 'ainfi'ilyang bertemu 'ainfi'il sehingga menjadi 'ainfi'il

bertasjdid . Berikut ini adalah contoh tashrifdari sebagian fi'il-fi'il yang masuk bab ini:

Contoh fi'il wazan

j*,
S'

>< 1 -'J!

. U'.'a itu»
Mempelajari

« 'J 1)1 ^ ^^-S Tersenyum

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa _y?V/ yang masuk ke bab ini. Untuk lebih memahami

tashrif'bab ini, silahkan tashriffi'il-fi'il berikut!
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Tpripma h
1 C 1

J
C- 1 1 1 G 1 1

IVI?ii 171mIVIO UlUI 1

Berbica ra

Memata-matai
s** s s**

Menyerupai \ * U** t s» **

Berfikir

bertadabbur

4.2.2.2 wazan

Wazan J^LaJ memiliki tambahan huruf /<z sebelumfafU dan setelahfafU . Berikut ini

adalah contoh tashrifdari sebagianfi'il-fi'il yang masuk bab ini:

Contoh //'// wazan J^Li?

^ J**
arti

Saling menolong

memperbanyak

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih memahami tashrif

bab ini, silahkan tashriffi'il-fi'il berikut!

Terjemah Mauzun

Bertawadhu

Saling mengenal

Saling mengganti

Seimbang
tyy - Ojljj

Pura-pura bodoh 5U£ - Ji>£
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4.2.2.3 wazan

J**

^1 Vtfsij

0

(J7 » .Ml

l/l/ozon J-*^} memiliki tambahan huruf hamzah yang berharakat kasrah sebelum fa' fi'il dan

huruf ta berharakatfathah setelahnya. Berikut ini adalah contoh tashrifdari sebagian fi'il-fi'il

yang masuk bab ini:

o

Contoh fi'il wazan '^*&\

Arti

tS 9-*

Bersungguh-

sungguh

teri
Berkumpul

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih memahami tashrif bab

ini, silahkan tashriffi'il-fi'il berikut!

Terjemah Mauzun

menang

mendengarkan

Jadi dekat
0 0

memulai

Berbuat bid'ah
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4.2.2.4 wazan JjuSi

J*l3 ^1

(J
1

7 (J
1

7 -

l/l/ozon J-*^} memiliki tambahan huruf hamzah yang berharakat kasrah dan huruf nun sukun

sebelum y//. Berikut ini adalah contoh tashrifdari sebagian fi'il-fi'il yang masuk bab ini:

Contoh //'// wazan

J*l3 ^1
arti

Pecah

S 0

' s!' terbagi

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa //7/ yang masuk ke bab ini. Untuk lebih memahami tashrif bab

ini, silahkan tashriffi'il-fi'il berikut!

Terjemah Mauzun

Tertutup

Terpancar 0 -'O

Tertolak
Iplkul — ^3JU1

Roboh

Terbalik
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4.2.3 Ziyadah Bitsalatsati Ahrufin

Ini adalah kelompok tsulatsy mazid dengan tambahan tiga huruf ziyadah. Tabel 4.1 menunjukkan wazan

untuk tsulatsy mazid dengan tambahan satu huruf. Tsulatsy Mazid bitsalaatsati ahrufin disebut juga

dengan fi'il sudasiy karena total hurufnya ada 6.

^ J'*
Tambahan

0 0

i»! i 'o J
0 0

—O j» \

4.2.3.1 wazan

^1 J*3 ^ J*3
0

' l' 0 *
0

\>\ l' a f
0 0

Wazan memiliki tambahan huruf hamzah berharakat kasrah, huruf siri sukun, dan huruf ta

berharakat/af7?a/7 sebelum fa fi'il. Berikut ini adalah contoh tashrif dari sebagian //'/'/-//'/'/yang masuk

bab ini:

Contoh fi'il wazan J^a^>!

J-^ r»!
arti

• *° ~ °
1

1*1°. 'o > > 1°. ' 0 > Jl . ' o ,''\'*
c Memohon ampun

41' ° 'o >
'M °i» ' menggunakan

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih memahami tashrif bab

ini, silahkan tashriffi'il-fi'il berikut!

Terjemah Mauzun

Meminta keluar

Tergesa-gesa

Meminta tolong

Sombong

menyempurnakan
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BAB V

TASHRIF LUGHAWI

5.1 Mengenal Tashrif Lughawi

Di dalam kalimat Bahasa Arab, setiap kata kerja untuk kata ganti orang tertentu, memiliki

bentuk yang berbeda-beda. Dalam Bahasa Arab kata "dia (laki-laki) berbuat" dan "dia

(perempuan) berbuat" memiliki bentuk yang berbeda. Fi'il madhy dan fi'il mudhari' yang sudah

kita pelajari pada bab sebelumnya semuanya adalah untuk kata ganti orang ketiga tunggal laki-

laki (iVdia laki-laki ). Bentuk fi'il madhy dan fi'il mudhari' untuk dia perempuan, kamu, kami,

mereka, dan sebagainya tidak sama dengan bentuk "dia laki-laki". Begitu pun dengan bentuk

fi'il amar yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya adalah untuk kata ganti orang kedua

tunggal laki-laki (cji). Bentuk untuk kamu (perempuan), kalian, dan sebagainya juga berbeda,

karena pada kalimat Bahasa Arab, sifat jenis (mud^akkar dan muannats) dan sifat jumlah (mufrad,

tatsniyah, danjamali) merupakan hal yang penting.

Jika pada tashrifishtilahy, kita belajar merubah suatu kata dari bentuk asalnya ke bentuk yang

lain. Maka pada tashrif lughawi kita mempelajari perubahan setiap bentuk kata itu berdasarkan

jenis dan jumlah subjek atau pelakunya. Kita akan mempelajari bentuk fi'il madhy untuk kata

ganti kalian, kamu, dan sebagainya, insya Allah.

5.2 Wazan Tashrif Lughawy

Wa%an tashrif lughawi berlaku umum untuk setiap bab dalam tashrif Tidak ada perbedaan

wa^an tashriflughawi untuk tsulaatsy mujarrad ,
tsulaty ma^id, ruba'iy mujarrad , dan sebagainya. Pada

pembahasan kali ini kita akan mempelajari tashriflughawi darifi'il madhy, fi'il mudhari', sampaifi'il

amar. Kemudian untuk memudahkan dalam mengaplikasikan wa^an tashrif lughawi diberikan

beberapa kata yang mewakili perubahan tashrif yaituj-^s (telah menolong) op? ' (telah

memukul), £ii (telah membuka) p& (telah mengetahui)
,

(telah baik), C~*j*(telah

menghitung) yang mewakili enam bab tsulatsy mujarrad dan kata ^&£Lii (telah memohon ampun)

untuk wa^an J*^»} yang mewakili bab-bab tsulatsy ma^id.
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Perlu diketahui, secara umum kita bisa membagi tashriflughawi menjadi dua jenis:

/. Tashriflughawi bentuk fi'il

2. Tashriflughawi bentuk isim

1. Tashrif Lughawi Bentuk Fi'il

Tashriffi'il ini melingkupi fi'il madhy, fi'il mudhari', fi'il amar, dan fi'il nahiy. Tashriflughawi bentuk

fi'il berubah berdasarkan perbedaan isim dhamir dari jA sampai Artinya, setiap kata ganti,

akan memiliki wa^an fi'il yang spesifik. Sebagai contoh tashrif lughawi untuk fi'il madhy menulis

untuk beberapa kata ganti:

Bentuk asal:

Bentuk lain: C4*S" C-^

Karena /'s/'m dhamir ada 14, maka wazan tashrif ishtilahy untuk//'/'/ madhy dan //7/ mudhari' juga ada 14

wazan. Adapun untuk//'/'/ amar dan //'77 /ia/7/'y memiliki enam wazan. Secara makna, kata perintah dan

kata larangan hanya berlaku untuk kata ganti orang kedua cUiiil cCJl cUiiil tGJl).

2. Tashrif Lughawi Bentuk 7si/n

Tashrifisim ini melingkupi £rz/zr F<2 V/dan zjw>? Adapun mashdar, karena bentuknya adalah

sama'iy , maka kami tidak menjelaskan tashriflughawiny a. Sedikit berbeda dengan fi'il yang

memiliki satu wa^an untuk setiap isim dhamir-nj^, tashrifisim hanya ditinjau dari jumlah dan jenis

nya. Tashrif isim tidak berbeda untuk setiap jenis isim dhamir. Wa^an tashrif isim berjumlah enam

wa^an. Setiap wa^an dari enam wa^an isim ini bisa digunakan untuk lebih dari satu isim dhamir

dengan syarat isim dhamir tersebut sesuai jumlah dan jenisnya. Contohnya Isimfai'l

untuk adalah . CL-jliini adalah wa^an untuk mufrad mud^akkar. Sehingga kata ini dapat

digunakan untuk dhamir saya, kamu (laki-laki), dan dia (laki-laki) karena semua dhamir ini

termasuk jenis mufrad mud^akkar. Contohnya:
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5.2.1 Tashrif Lughawi Fi'il Madhy

Wa^an tashriffi'il madhy identik dengan perubahan bentuk pada huruf terakhir (lamfi'il). Berikut

ini wa^an tashrif lughawifi'il madhy:

Tabel 5.1 Rumus Tashrif Lughawi Fi'il Madhy

Makna Dasar Huruf

tambahan

Tashrif Fi'il

Madhy
/s/m Dhamir

Dia (Ik) telah berbuat
j*

Mereka berdua (Ik) telah

berbuat
1

Mereka (Ik) telah berbuat
j>

Ij O-

Dia (pr) telah berbuat 0

Mereka berdua (pr) telah

berbuat
t

Mereka (pr) telah berbuat
0

dO-

Kamu (Ik) telah berbuat
0

CjO-

Kalian berdua (Ik) telah

berbuat

,t °

120- Usil

Kalian (Ik) telah berbuat
s,

0

f°-
Kamu (pr) telah berbuat

0

CjO-
0 ^

Ci*3
•j

Kalian berdua (pr) telah

berbuat

,t °

IcO- Uiit

Kalian (pr) telah berbuat **/.. 0
Saya telah berbuat OO- fif

Kami telah berbuat
0

6o-

Karena wazan tashrif lughawi berlaku umum, maka wazan ini berlaku tidak hanya untuk tsulatsy

mujarrad tetapi juga berlaku untuk tsulatsy mazid dan yang lainnya. Agar lebih memahami keseragaman

wazan ini untuk setiap bab tashrif, perhatikan contoh tabel perbandingan berikut:
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Tabel 5.2 Wazan Tashrif Fi'ilMadhy

l\Zla7irlIV 1 0 Ci \A Rah fi Rah ^ Rah dDau *r Rah 3Dau j Rah 7 Rah 1UdU J. nhamirL/iiaiiiii

0

d*3
J*3 J*3 J*3

si.» Ua
J» 0

\ a 1 * A •' .A
J' ^

1 1 »
J'

1 Mi J'

i 1 •
ljA*3

j' ^

* a*

C-i*3 Cii3 C-i*3 ci*i ci*i ci*l
V*

1x1*3 lsi*i &*1 U»
0 0 0 ^

J* >
0 o

C~l*3 cJLil ci*i ci*l ci*l CJI

Uaiiualil UiUi

J'
° 0

Ul*i
. ji

0 *

0 o

cJ*i£*»l ciil ci*i ci*l
'i

CJI

0 ^

u£l*i

*-»

C-i*3 ciil C-i*3 ci*i c~Ui ci*l

d*3 d*i d*i d*3

Catatan:

Kesamaan warna menunjukkan kesamaan bentuk.

Perhatikanlah bahwa yang berubah dari setiap fi'il di atas adalah hanya bentuk terakhirnya saja,

yaitu pada huruf lainfi'il. Huruffa fi'il dan 'ain fi'il dari setiap bab tetap mengikuti wa^an utama.

Ini juga berlaku untuk tsulatsy ma^id dan yang lainnya. Sebagai gambaran perhatikan tabel tashrif

lughawi untuk beberapa fi'il madhy berikut ini:
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Tabel 5.3 Contoh Tashrif Lughawi Mauzun Fi'ilMadhy

Rah Ma7iHu ci u ivicibiu Bab 6 Bab 5 Bab 4 Bab 3 Bab 2 Bab 1
Dhamir

' > '

C**

U1p U»

i 0 ^ '
i ° ^ -»

' £Up

» - •". "°
i

0

«-* £Up Ua

* > '

^ o :°. -=
t

* 0

c*Up

uIUp

i'jjUu~ol
o -

^LUp ° i ° c<r 0 - M

0 '

cuUp

uAUp Usil

?i !> '

j^uUP
$2 0 '*

Jin"
j?

c~Up /-.°^
fit

uap

Dari tabel di atas kita bisa menyimpulkan bahwa wa^an tashriflughawifi'il madhy adalah seragam

untuk bab-bab tsulatsy mujarrad dan begitupun dengan tsulatsy ma^id dan kelompok bab lainnya.

Kemudian untuk membuat kalimat kamu (laki-laki) telah memukul maka kata fi'il madhy yang

tepat adalah c4>» bukan bentuk yang lain. Begitupun dengan yang lainnya setiap kata ganti

memiliki bentukfi'il madhy yang spesifik.
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5.2.2 Tashrif Lughawi Fi'ilMudhari'

Wa^an tashriffi'il mudhari' seperti fi'il madhy dimana perubahannya berdasarkan kata gantinya.

Namun yang perlu dicermati adalah wa^an tashriffi'il mudhari' lebih rumit karena yang berubah

tidak hanya huruf terakhir saja (seperti fi'il madhy) akan tetapi juga pada huruf pertamanya.

Wa^an tashriffi'il mudhari' adalah:

Tabel 5.4 Rumus Tashrif Lughawi Fi'ilMudhari'

Makna Dasar Akhir Tashrif Awal Dhamir

Dia (Ik) sedang berbuat _
(j

n » <£ i*

Mereka berdua (Ik) sedang berbuat 016 - +
<£

Mereka (Ik) sedang berbuat 5j6- +
OjIaAj <£

n J'

t*

Dia (pr) sedang berbuat

Mereka berdua (pr) sedang berbuat

-

016 - +
(J

1

y 0 y

0*>UiJ

CJ

Cj

&
>

Mereka (pr) sedang berbuat 0 +
''. [mil

<£

Kamu (Ik) sedang berbuat f
\jJ>3 Cj

Kalian berdua (Ik) sedang berbuat 016 - +
Cj U&f

Kalian (Ik) sedang berbuat 636- + - * °

,

OjJUuJ Cj
„ J'

0 *

^1

Kamu (pr) sedang berbuat m- + Cj
•t

CJI

Kalian berdua (pr) sedang berbuat 016 - + Cj
« »t

U&f

Kalian (pr) sedang berbuat 0 + VmB" Cj

Saya sedang berbuat
1

Kami sedang berbuat
(j

1 0 a*

Salah satu ciri fi'il mudhari adalah huruf pertamanya salah satu dari empat huruf

(Cj — <j£
— O -f) yang bisa diingat dengan C**^ atau C+£\
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Tabel berikut menampilkan wa^an tashriffi'il mudhari':

Tabel 5.5 Wazan Tashrif Lughawi Fi'il Mudhari'

Mazid Bab 6 Bab 5 Bab 4 Bab 3 Bab 2 Bab 1

0 0

'U/L»u 7 » 'Uli
(J

'»

0

'Uij
(j «

0

(j .

0

(J 7 » 'U1j
(J

'»

S 0 ^ 0 ^ 0

S * 0 ^ > 0

'Uli 'Uli 'Uli 'Uli 'Uli 'Uli

• i. 1 ^ * • i. 1 ^ * , i J * ^ • i. i -f *

0 0 0 0 0 0

(J 7 •*

0

[mol

'Uli 'Uli 'Uli 'Uli 'UliU 7
'Uli

0

t o { l'»'
5jkli 5ji*li 5jkli

' 0
i

J' * i
0 .

0 0

(j'
1
;

0 0 0 0 0

'Uli 'Uli 'Uli 'Uli 'UliU 7
'Uli

Catatan: Hamzah untuk fii'il mudhari dhamir Ana (Saya) adalah hamzah qatha'
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Untuk lebih memahami wa^an tashrif lughawi fi'il mudahri', berikut ini ditampilkan tabel yang

menyajikan contoh beberapa fi'il mudhari' tsulatsy mujarrad

:

Tabel 5.6 Contoh Tashrif Lughawi Mauzun Fi'il Mudhari'

Mazid Bab 6 Bab 5 Bab 4 Bab 3 Bab 2 Bab 1

0
-» °. -

0 0

Cr***"

0 ^
-» °. i

0»*
4 t

^ ^ , , 0**
4 1 . * ^ M " i ° -

0

*4 t ^ 'l!** *4K •

,*4 '
0

y 0 * ^

j.
°? ji ji JI * i > ". i

0** . , 0**

. a
» . 0 ^ * . =

•J

S o o** " -
° - „

0** . , 0** 0 ^ 0 s

_^ 0 0** 0

j> j>
0 f Jt 0 *

i*3

0 .

-» °,

'

Apabila kita perhatikan tabel di atas, maka kita akan mendapati wa^an tashrif lugham-nya yang

seragam bagaimanapun bentuknya baik untuk bab-bab tsulatsy mujarrad dan begitu juga dengan

tsulatsy ma^id dan kelompok bab lainnya. Kemudian untuk membuat kalimat kalian (laki-laki)

sedang memohon ampun maka katafi'il mudhari' yang tepat adalah 5j^a*£^J bukan bentuk yang

lain. Begitupun dengan yang lainnya setiap kata ganti memiliki bentukfi'il mudhari' yang spesifik.
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5.2.3 Tashrif Lughawi Isim Fa'il

Berbeda dengan bentuk fi'il yang berubah berdasarkan isim dhamir-nya, tashrifisim berubah

berdasarkan 'adad atau jumlah dan jenisnya. Ada enam wa^an isim Fa'il, dimana keenam wa^an

ini dapat digunakan untuk lebih dari satu dhamir. Wa^an tashrifisim Fa'il ditunjukkan oleh tabel

berikut:

Tabel 5.7 Rumus Tashrif Lughawi Isim Fa'il

Makna dasar Isim Dhamir Tashrif Bentuk

Seorang yang berbuat (lk) Mufrad Mudzakkar

Dua orang yang berbuat

(lk)
Usil cU6

Tatsniyah Mudzakkar

Orang-orang yang

berbuat (lk)

Jama' Mudzakar Salim

Seorang yang berbuat

(P*)

'i si Mufrad Muannats

Dua orang yang berbuat

(£*)

Tatsniyah Muannats

Orang-orang yang

berbuat (pr)

Jama' Muannats Salim

Perhatikan tabel di atas! Setiap wa^an isim Fa'il tersebut dapat digunakan lebih dari satu isim

dhamir. Karena perubahannya didasarkan pada jenis dan 'adadnya. Misalkan Jf« merupakan

bentuk mufrad mudzakkar, maka semua isim dhamir mufrad mudzakkar dapat menggunakan wa^an

ini yaitu J* tanpa melihat apakah isim dhamir tersebut adalah dhamir mukhathab, ghaib, atau

mutakallim. Aturan ini juga berlaku untuk isim maful. Tabel berikut menampilkan beberapa

contoh tashriflughawi isim Fa'il:
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Tabel 5.8 Contoh Tashrif Lughawi Mauzun Isim Fa'il

Mazid Bab 6 Bab 4 Bab 3 Bab 2 Bab 1

* -°. ;o t

* t 5»"... J/, ^4^5*",°. ^1
'
rl . . »J 1 / i \ * , , »j 1

?>

^J>/jUJ>

' rLJ Lf- / 1') LiJLp 'rit il./O/i \ * t il.iO ,

°
rl . t l / i \ * , t 1

*. i' •

°
; o -»

t-
4jMW'

ij^jjW'/0lijW'

otjW'

Tashrif untuk isim Fa'il dan £rzw maful berdasarkan tashrif dari mufrad ke jamak. Silahkan lihat

aturan perubahannya pada bab satu dari buku ini.
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5.2.4 Tashrif Lughawi Isim Maf ul

Wa^an tashriflughawi isim maful sama dengan isim Fa'il. Tabel berikut menyajikan wa^an tashrif

isim maful ditunjukkan oleh Tabel 5.9 berikut:

Tabel 5.9 Rumus Tashrif Lughawi Isim Maful

"A T 1 1Makna dasar Isim Dhamir Tashrif
~T1 1

Bentuk

Seorang / hal yang dikenai

perbuatan (lk)

* 0
t 0 J* • ^

Jj*£a
Mufrad Mudzakkar

Dua orang/hal yang dikenai

perbuatan (lk)

-'O , 0 Tatsniyah Mudzakkar

Orang-orang / hal-hal yang

dikenai perbuatan (lk)

Jama' Mudzakar Salim

Seorang / hal yang dikenai

perbuatan (pr)
£gft cCJl (.Ul

Mufrad Muannats

Dua orang / hal yang dikenai

perbuatan (pr)
Usil c U*

Tatsniyah Muannats

Orang-orang / hal-hal yang

dikenai perbuatan (pr)
JU1 ijA

Jama' Muannats Salim

Catatan :

Isim maful tidak harus untuk manusia sehingga dapat diterjemahkan menjadi "orang" atau "hal"

misalkan untuk ungkapan yang dimakan, yang dimasak, maka lebih tepat untuk benda

dibandingkan untuk manusia.

Tabel 5.10 berikut ini menampilkan beberapa contoh tashriflughawi isim mafuh
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Tabel 5.10 Contoh Tashrif Lughawi Mauzun Isim Maful

Mazid Bab 6 Bab 4 Bab 3 Bab 2 Bab 1

» • • " o f

* ._) ^* 2 - 1 - a / / j 1 1 d 4 v ... a

" 0
i • - ° * / ** 0

•* 1° - ° J

,»•.,

t * *

/d&j&J*
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5.2.5 Tashrif Lughawi Fi'ilAmar

Fi'il amar dan fi'il nahiy sama seperti dua bentuk fi'il sebelumnya, juga berubah berdasarkan isim

dhamir. Hanya saja, seperti kita ketahui bersama bahawa bentuk kata perintah dan kata larangan

itu hanya berlaku untuk kata ganti orang kedua (kamu, kalian) sehingga tasbrif-nya hanya

perubahan dari anta (kamu laki-laki) hingga antunna (kalian perempuan).

Tashriffi'il amar'ini hanya berubah pada huruf terakhir darifi'il amar. Wajari untukfi'il amartsulatsy

mujarrad ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 5.11 Rumus Tashrif Lughawi Fi'ilAmar

Makna dasar Mazid Bab 6 Bab 4 Bab 3 Bab 2 Bab 1 Dhamir

Kamu (lk) perbuatlah!
&\ &\ &\

^ °i

Kalian (lk) berdua
%±\ UsSf

perbuatlah!

Kalian (lk)perbuatlah!

t 0

r'
1

Kamu (pr) perbuatlah!
&&*>\ &\ &h

t
CJI

Kalian (pr) berdua s 0

UaJI
perbuatlah!

Kalian (pr)perbuatlah!

0 0 0 0 S Sg

Contoh tashrifmaupunfi'il amar ditunjukkan oleh Tabel 5.12 :
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Tabel 5.12 Contoh Tashrif Lughawi Mauzun Fi'ilAmar

Mazid Bab 6 Bab 4 Bab 3 Bab 2 Bab 1 Dhamir

. ' • .

. Om *?
. a\

r*'
««isi

^ »«

t: „4.1
0

r, ,y,i www 1

i ° * °.
1

a 0 *

>«

CJI

i- •• -°
i uIpi

0

,0 0 .

F/ V/ amar adalah kata perintah oleh karena itu hanya berlaku untuk dhamir mukhathab (kata ganti

orang kedua). Ketika ingin membuat kata perintah "tulislah!" untuk tiga orang wanita maka

digunakan kata j>» ' . Begitupun jika ingin membuat kata perintah yang lain maka perhatikanlah

dhamir-njdi.
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5.2.6 Tashrif Lughawi Fi'ilNahiy

Tashriffi'il nahiy tidak jauh berbeda dengan fi'il amar. Ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 5.13 Rumus Tahrif Lughawi Fi'il Nahiy

Makna dasar Mazid Bab 6 Bab 4 Bab 3 Bab 2 Bab 1 Dhamir

Jangan Kamu (lk) perbuat!
CJI

Jangan Kalian (lk) berdua

perbuat

!

Ux3l

Jangan Kalian (lk)perbuat!
iji*lft ijklft

Jangan Kamu (pr) perbuat!
CJI

Jangan Kalian (pr) berdua

perbuat

!

UaJl

Jangan Kalian (pr) perbuat

!

Jjl

Contoh tashrifmauzun fi'il nahiy ditunjukkan oleh Tabel 5.14:

Tabel 5.14 Contoh Tashrif Mauzun Fi'il Nahiy

Mazid Bab 6 Bab 4 Bab 3 Bab 2 Bab 1 Dhamir

CJI

ijilift IJjjJaftl
a 0 *

•t

CJI

« »j

UxJf

isji °«
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BAB VI

CONTOH TASHRIF LENGKAP

Pada bab ini ditampilkan contoh tashrif lengkap beberapa mauzun ft'il-fi'il baik dari tsulatsy

tsulatsy ma^id.

6.1 Contoh Tashrif Lengkap Tsulatsy Mujarrad

1 . Tashrif C-is (telah menulis)

maupun

J*lS ^1

OUsSo

cif j*

J"

t i»

J"

&*

£iTi
o
J

CJI

Uiil

r*
1

UiTi

«c

CJI

Uil

Sj» °f

a*
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2. Tashrif ^j^fi (telah memukul)

Jj**» («-'i

J*9

•» °. '

V» °. -

Kk', . v»

. j"

i*
J"

O6

t '

• m *? « > *
.^ # i i i •? « . *

.^

•» °. i

- • - " 9 ''V.

j"

1>

S*

l' J' '
j

i|tr 1 J

0

Vj . . >» |

> °. -u

•l' °. c
W W

J
'l'' '

v» °. c

1 ' i°- '<

CJI

Uiil

r*
1

0 "' °. ~ 0 s

U&Jt

> °. i

t

J o, '

fit
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3. Tashrif ^3 (telah membuka)

Jj*^ («-'l

J*8
u»J»

0

C" y
°^ o^l /'.i' o J *

W* / w^ J? W,.^ / s

"'j" 0

(Ur

•J
- 0 >

J
J'

° -•

s_ -i -
]

J"

0

- 0 -i'

0 0

- mt , «i
* i

. ,

,

/'i

Uli!

"%°> -°i
0 a^dfij

o * 0 "i
[f-

'i'\

" ' 'i
«c

. ^ J" 0 - <

Uisi

J' 0
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4. Tashrif *A£ (telah mengetahui)

ySl J*3 J*Lj ^i
u»J»

0
J

0 / ^ 9

?>

'•XlJLfr/iL)UJLft

UjU

Lili

J*
j"

L>

r*
* * 0

o ^ ^ e / > ^ s

•«.iliLc. / i*<1?a U c.

fla

il)Lilai

- o 'l • -

j"

L£

ul^i uiup. Uiil

r*
1

uJUft

°_aipl

tttet uiu*

CJI

Uiil

JL)I

cUAp

UU*

isi
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5. Tashrif (telah baik)

* - " Jl

£

| 0 •»
J| _

J*
J"

r>

t*

;\\'-.*.°£.

* fiS jl ^

&
J"

r>

5^

(2>-
ul-

WO»W l

r*
1

0Ul£

.
J

tj-
Ll -

,

Uiil
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6. Tashrif C—-*^" (telah menghitung)

^ J** J*l3 ^1
J*9 J*8

t . . M

^

i*

* *V 1 «f^ ^£ # i S \ t A ^£ * m . . .tl M L S t . .*!

J"

Iar

"m * I a . j. / / 1 \ *J | i ^ . . ^£
i JWWW^' # UWWM^ir Air .,2

j"

/ £ r-Jf

Uiil

0 > 0

r*
1

Uiil

<" ° i

«»• „

« •

fit

6*
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6.2 Contoh Tashrif Lengkap Tsulatsy Mazid

1. Tashrif (telah mengajarkan)

Jpls ^i
^lii

i'

f 1 ' *

jUl^/OUli»

w

^ # **

jUJjW/ OUJjW

> t'-»

J"

U»

?*

1' l'-»

"'m •**

OU-Ui

Ji l' d

" 0 | " Jl

Jl

u»

s*

ui*&
' 'a

UiU*

°-°te.

- i!

a °£

Uiil

°i s!

r*
1

'• t'i CUl*

UiU*

«t

CJI

Uil

* -i

^ ji

cul*

uap

u!
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2. Tashrif ^^-(telah berjuang)

1*3J*8 J*9

* , '*

Jtal£
* ' s

' Ji J'

Ijlal^

J*
J"

1>

° i

J. ,i

W'

51»i£

I" t &Lj-

51»

r>

Si

Jl

> ,i

ol»l£-

'i •

jT*UI£-
r*

1

llalir

51»t?-

ji

Ollft£

. 0 ,i

'i •

,

Uiil

SiJI
°f

J. *

j. A

Jl » , . .

filftt?-

fit

6*
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1 ° f

3. Tashrif *A~»>> (telah berislam)

J^*A« ^1 J*l3 ^1
.Ia»

J*8

£jUail

1*3J*9

'tl a 1 . u A / 1 ^ t .i 1 ^ <S

iS | o J'

'•1 A 1 . i. A f ( ) i A 1 . u A

Jl | 0 J'

1 5 1 a 1 °.
, <

(W J*
J"

O6

151

'J Jl Jl 1 o i

L S \ A 1 ?..*t

/ O 1 0 Jl

cU-U>l

J"

O6

s*

U11& M l A. 1 't

ji ^ ?

f

Uiil

r*
1

1
"

. A 1 ,1 \

U.la.L.t'1

0-2

cUI

Uil

** °.\

J^l

Jl 1 o

c^^-Uii

lUlw>l S2
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4. Tashrif (telah mempelajari)

yii
J*l3 ^1

.Ia»

u»
J*5

V A !• A M i S 1A 1 • *? A *MA lt f A # i 5 A » ** A UiiS

j»
ji

« ^ '

}

* m f a 1 g a # i 5 1*? a 1 a f a

* * ^

* M f A *"A # i 5 l'? A lt f A

!!•'??

i M A 1 • *? 7

^ o
|
s 's

CUl*3

S'

l'? A !• "
J"

O6WO

£)Ui*a3

0 JI 1 ^

Uiil

OU-UiJ
1 „, J' 0 I

^

«c

CJI

J" °?

iJ> °f
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5. Tashrif Ojlai (telah saling tolong-menolong)

^1 J*3 J^*A« ^1 J*l3 ^1
1*3J*9 1*3J*9

«j

* «v < a 1 *? a # ; 5 l*i a \ • f a^TW ^ WWW" # W W H UW> * m_j a \ m *? a # l S \*a a 1 • " a
i JW M W*** # ^U^Mrt^ i Mj aU* iw w ^ www V*i al_*_j

IjJjlii

j"

(•»

3jjl*Jw

* m f t a 1 • " a # ; i l*f j a \ • *? a * m f t a 1 • f a # ; i l*f_i a 1 • *? a

o6jl*jw

# ^

i 5 Vj aU 1?
1

?w w ^ www
J"

j' ° - -

UiJjl*j Uiil

r*
1

CJl

Usilujl*i UijjUi

£J> ° -- 4Ji
°f

OjUil e!

a*
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6. Tashrif J&?r\ (bersungguh-sungguh)

^ J**
yil

Jj*a« ^1 J*ls ^i
J*8

,9*

Qv * b ' / * •

' ^ ^ 0
1

' > liiijn 1

J*
j"

r>

9 ' S S g s s ,

Ol*lgi£

t"4 . t I) »4. t
\ > liM ii .

'

j"

ija^-i

>

Uiil

f 'i
0

t. • 1

r*
1

^Aprl

i'* --
• ,

« i i " •

.

«t

CJI

Usil

i>ji

u^-i

6u4i>-i S2
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7. Tashrif (telah memancar)

Jj*A« ^1 J*l3 ^1
J*8 J»

*' ilj •* ; I' J i!'

V' i!' Ij^uiSI

J*
j"

f*
i ' 0 } *• ' 0 }

*. i,
"*

'J
0

XYj*r a \ \

J"

J' • °i

M i L^r_f3

y- 'J
0

Oyjtfljl

--i '»

iJ

Uil

r*
1

0 * . |

s o

bj*&\

t"j°4. n 'A

A -o

«t

Uil

*•» if

' 2"
liy^ajl

isi

i2

jR^^i» Ummu Ra^in 79



www.programbisa.com

8. Tashrif ytkz^\ (memohon ampun)

J-
Jjai* ^1 J*l* ^i

r 'ip^ (J™

0 „
JI » . ' 0

0

OI^Ailj

*4 0
J' 1 ' 1 0 '

•! '»
1

i*
J"

U/»

0 ,

&
j"

5^

J' i * - 0 « ',<*'''," i '- 'i

Uiil

r'
1

' 0
i' i' i'

J JULUKI

'i '• , o

lcji*£^l

«t

CJI

Uiil

i* °f

'i' i' t

* 1 • 'L
0 *

j' IV» ,

byi*£«»l

6f

Abu Ra^in & Ummu Ra^in 80



BAB VII

Kata Kerja Aktif (Fi'ilMa'lum) dan Kata Kerja Pasif (Fi'il Majhul)

Kata kerja yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya adalah kata kerja aktif yang dikenal

dengan istilahfiil malum (fi^-l Adapun kata kerja pasif dikenal dengan istilah fi'il majhul

<3*^>)- Sama seperti bahasa kita, perubahan dari kata kerja aktif ke kata kerja pasif ada

rumusnya. Misalkan menolong — ditolong, melihat — dilihat, memukul — dipukul, membersihkan

— dibersihkan, dan sebagainya.

Contoh penggunaan kata kerja aktif dan kata kerja pasif:

l^iy Jjj C>j& (Zaid telah memukul Bakr) —> (Bakr telah dipukul)

Satu hal yang perlu dicatat, dalam kaidah Bahasa Arab, kalimat pasif tidak boleh

memunculkan subjek (pelaku) karena fungsi kalimat pasif dalam Bahasa Arab adalah untuk

menyembunyikan atau tidak menyebut pelaku baik karena (1) pelakunya sudah diketahui, (2)

pelakunya memang tidak diketahui, maupun (3) pelakunya sengaja disembunyikan. Ini berbeda

dengan Bahasa Indonesia dimana Kita masih boleh menyebut pelakunya seperti contoh "Bakr

telah dipukul oleh Zaid". Dalam Bahasa Arab, Kita hanya boleh mengatakan "Bakr telah

dipukul" tanpa menjelaskan siapa yang memukul. Bila kita ingin menyebut pelakunya maka

wajib menggunakan kalimat aktif.

Catatan:

Fi'il yang bisa berubah ke bentuk majhul hanya fi'il muta'addiy (transitif). Adapun fi'il lazim

(intransitif) tidak bisa berubah ke bentuk majhul karena tidak memiliki objek sehingga

tidak bisa dirubah ke bentuk pasif.

Dalam Bahasa Arab, rumus merubah kata kerja aktif menjadi pasif ada dua; (1) Rumus untuk

Fi'ilMadhy Majhul dan (2) Rumus untuk Fi'il Mudhari' Majhul.
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7.1 Rumus Fi'ilMadhyMajhul

Rumus fi'il madhy majhul adalah huruf pertama di-Dhammah-kan dan 1 Huruf sebelum

huruf terakhir di-kasrah-kan. Ini berlaku untuk setiap fi'il madhy baik tsulatsy mujarradmaupun

tsulatsy ma^id. Akan tetapi untuk tsulatsy ma^id ada kaidah tambahan yang akan dibahas kemudian.

Huruf Pertama Di-dhammah-kan + 1 Huruf Sebelum Huruf

Terakhir Di-kasrah-kan

7.1.1 Rumus Fi'ilMadhy Majhul Wazan Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 Tsulatsy

Mujarrad

Wa^an fi'il madhy bab 1, 2, dan 3 tsulatsy mujarrad adalah sama. Sehingga rumus majhul untuk

ketiganya juga sama. Perhatikan pola perubahan berikut:

1. Huruf pertama (fa) di-dhammahkan, menjadi:

2. Satu Huruf sebelum huruf terakhir di-kasrahkan. Karena hurufnya hanya 3, dan lam adalah

huruf terakhir, maka 1 huruf sebelum huruf terakhir adalah 'ain. Asalnya, 'ain berharakat fathah,

kemudian harakatnya diganti kasrah menjadi:

Sekarang, mari kita terapkan rumus ini pada fi'il yang masuk ke bab 1, bab 2 dan bab 3:
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Fi'il Bab 1

jsi (telah mengingat/menyebut) - jfi (telah diingat/disebut)

J«3 (telah membunuh) —> Jali (telah dibunuh)

F/V/ Bab 2

Op? (telah memukul) — v'j-J» (telah dipukul)

ji£ (telah mengampuni) > ji£ (telah diampuni)

F/V/ Bab 3

y» (telah membaca) >
[fi

(telah dibaca)

£«i (telah membuka) —> (telah dibuka)

7.1.2 Fi'ilMadhyMajhul Wazan Bab Bab 4 dan Bab 6 Tsulatsy Mujarrad

Wajari fi'il madhy bab 4 dan 6 tsulatsy mujarrad adalah sama. Sehingga rumus majhul untuk

keduanya juga sama. Perhatikan pola perubahan berikut:

1. Huruf pertama (fa) di-dhammahkan, menjadi:

2. Satu Huruf sebelum huruf terakhir di-kasrahkan. Karena hurufnya hanya 3, dan lam adalah

huruf terakhir, maka 1 huruf sebelum huruf terakhir adalah 'ain. Karena huruf 'ain sudah

berharakat kasrah, maka ini sudah sesuai dengan kaidah.

Sekarang, mari kita terapkan rumus ini pada fi'il yang masuk ke bab 4 dan bab 6:
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Fi'il Bab 4

> j"

^c*
1

(telah mendengar) > £jf (telah didengar)

(telah mengetahui) > ^ (telah diketahui)

Fi'il Bab 6

C*..»?- (telah menghitung) —> CwJ- (telah dihitung)

Lalu bagaimana dengan bab 5 Tsulatsy Mujarrad? Karena Fi'il bab 5 tsulatsy mujarrad

merupakan fi'il lazim maka tidak bisa dirubah ke bentuk pasif.

Kesimpulan:

Rumus Fi'il Madhy Majhul untuk Tsulatsy Mujarrad bab 1 hingga bab 6 sama (cJ*a) kecuali

bab 5 yang tidak memiliki bentuk majhul

7.1.3 Fi'ilMadhyMajhul Tsulatsy Mazid

Pada dasarnya, rumus fi'il madhy majhul tsulatsy mazid sama dengan tsulatsy mujarrad, yaitu di-

dhammah-kan huruf pertama dan di-kasrah-kan 1 huruf sebelum huruf terakhir. Akan

tetapi karena fi'il tsulatsy mazid memiliki huruf ziyadah, maka ada kaidah tambahan untuk fi'il-

fi'il kelompok ini. Perhatikan tabel berikut agar dapat memahami kaidahnya.

Semua fa fi'il dan huruf ziyadah yang tidak berharakat sukun (Hamzah, Ta) wajib di-

dhammah-kan. Adapun fa fi'il dan huruf ziyadah yang pada bentuk ma'lumnya sukun (Sin,

Nun) tetap dalam kondisi sukun
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Tabel 7.1 Rumus Fi'ilMadhy Majhul Tsulatsy Mazid

Penjelasan Contoh

Huruf fa merupakan hurup pertama sehingga di-

dhammahkan dan huruf 'ain adalah 1 huruf sebelum huruf

terakhir sehingga dikasrahkan. (telah diserupakan)

Huruf fa merupakan huruf pertama dan huruf 'ain adalah 1

huruf sebelum huruf terakhir. Karena fa berharakat

dhammah, maka huruf alif mengikuti kaidah dimana bila

setelah huruf berharakat dhammah ada huruf *illat maka

setelahnya wajib menggunakan huruf Hllat waw.

(telah diperangi)

Hamzah merupakan huruf pertama sehingga di-dhammah-

kan sedangkan 'ain adalah 1 huruf sebelum huruf terakhir

sehingga di-kasrah-kan.

f/'
(telah dimuliakan)

'Uli -Uli
Ta merupakan huruf ziyadah sebelum fa fi'il sehingga di-

dhammah-kan dan fa juga di-dhammah-kan karena

mengikuti kaidah, sedangkan 'ain adalah 1 huruf sebelum

huruf terakhir sehingga di-kasrah-kan.

(telah dipelajari)

Ta merupakan huruf ziyadah sehingga di-dhammah-kan dan

fa juga. di-dhammah-kan karena mengikuti kaidah

sedangkan 'ain adalah 1 huruf sebelum huruf terakhir

sehingga di-kasrah-kan. Karena fa berharakat dhammah,

maka huruf alif mengikuti kaidah dimana bila setelah huruf
1 1 1 11 1 11 C \ ' 11 m 1 11 "'l

berharakat dhammah ada hurut illat maka setelahnya wajib

menggunakan huruf }

illat waw.

(telah diperbanyak)

w
Hamzah dan ta merupakan huruf ziyadah sehingga ikut di-

dhammah-kan. Sedangkan 'ain adalah 1 huruf sebelum

huruf terakhir sehingga di-kasrah-kan. (didengarkan)

Hamzah merupakan huruf pertama sehingga di-dhammah-

kan dan fa juga di-dhammah-kan karena mengikuti kaidah,

sedangkan 'ain adalah 1 huruf sebelum huruf terakhir

sehingga di-kasrah-kan.

-S o>

(dipancarkan)

0

'l «a-
Hamzah dan Ta merupakan huruf ziyadah sehingga di-

dhammah-kan. sedangkan 'ain adalah 1 huruf sebelum

huruf terakhir sehingga di-kasrah-kan. (telah disempurnakan)
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7.2 Rumus Fi'il Mudhari Majhul

Rumus fi'il mudhari majhul adalah huruf pertama di-dhammah-kan dan 1 huruf sebelum

huruf terakhir di-fathah-kan. Perbedaannya dengan fi'il madhy majhul hanya pada huruf

pertama sebelum huruf terakhir dimana pada fi'il madhy di-kasrah-kan sedangkan padafi'il

mudhari' di-fathah-kan.

Huruf Pertama Di-dhammah-kan + 1 Huruf Sebelum Huruf

Terakhir Di-fathah-kan

7.2.1 Rumus Fi'il Mudhari'Majhul Wazan Bab 1 dan Bab 5

Wa^an fi'il mudhari' bab 1 dan 5 tsulatsy mujarrad adalah sama. Akan tetapi karena bab 5 tidak

memiliki bentuk majhul, maka rumus ini hanya berlaku untuk bab 1 saja. Perhatikan pola

perubahan berikut:

1. Huruf pertama (fa) di-dhammahkan, menjadi:

»[&

2. Satu Huruf sebelum huruf terakhir di-fathah-kan. Perhatikan bahwa huruf yang dimaksud

adalah huruf 'ain. Asalnya, 'ain berharakat dhammah, kemudian harakatnya diganti fafhah

menjadi:

Sekarang, mari kita terapkan rumus ini pada fi'il yang masuk ke bab 1:
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Fi'il Bab 1

(sedang mengingat/menyebut) - ^M. (sedang diingat/disebut)

(sedang membunuh) —> JaSj (sedang dibunuh)

7.2.2 Rumus Fi'il Mudhari' Ma]hul Wazan Bab 2 dan Bab 6

Wajari fi'il mudhari' bab 2 dan 6 tsulatsy mujarrad adalah sama. Sehingga rumus majhul untuk

keduanya juga sama. Perhatikan pola perubahan berikut:

1. Huruf pertama (fa) di-dhammahkan, menjadi:

2. Satu Huruf sebelum huruf terakhir di-fathah-kan. Perhatikan bahwa huruf yang dimaksud

adalah huruf 'ain. Asalnya, 'ain berharakat kasrah, kemudian harakatnya diganti fafhah menjadi:

Sekarang, mari kita terapkan rumus ini pada fi'il yang masuk ke bab 2 dan bab 6:

Fi'ilBab 2

% 0 S J'
0

J'

(sedang memukul) — (sedang dipukul)

(sedang mengampuni) > y&i (sedang diampuni)

Fi'il Bab 6

(sedang menghitung) —> (sedang dihitung)
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7.2.3 Rumus FM Mudhari' Ma]hul Wazan Bab 3 dan Bab 4

Wajari fi'il mudhari' bab 3 dan 4 tsulatsy mujarrad adalah sama. Sehingga rumus majhul untuk

keduanya juga sama. Perhatikan pola perubahan berikut:

1. Huruf pertama (fa) di-dhammahkan, menjadi:

2. Satu Huruf sebelum huruf terakhir di-fathah-kan. Perhatikan bahwa huruf yang dimaksud

adalah huruf 'ain. Karena huruf 'ain sudah berharakat fathah, maka ini sudah sesuai dengan

rumus.

Sekarang, mari kita terapkan rumus ini pada fi'il yang masuk ke bab 3 dan bab 4:

F/V/ Bab 3

YjSu (sedang membaca) > yij (sedang dibaca)

(sedang membuka) —> ^s*J (sedang dibuka)

F/V/ Bab 4

£*-^> (sedang mendengar) > £*-^4 (sedang didengar)

(sedang mengetahui) > (sedang diketahui)
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7.2.4 Rumus Fi'il Mudhari' Majhul Tsulatsy Mazid

Rumus perubahan fi'il mudhari majhul untuk tsulatsy mazid sama dengan rumus perubahan fi'il

mudhari' tsulatsy mujarrad, yaitu di-dhammah-kan huruf pertamanya dan di-fathah-kan

satu huruf sebelum huruf terakhir. Tidak ada kaidah tambahan sebagaimana rumus fi'il madhy

majhul tsulatsy mazid. Perhatikan tabel berikut untuk memahaminya:

Tabel 7.2 Rumus Perubahan Fi'il Mudhari Majhul

Penjelasan Contoh

W **

Huruf pertama sudah dhammah. 1 Huruf sebelum

huruf terakhir adalah 'ain yang berharakat kasrah.

Kemudian diganti harakatnya menjadi fathah.
(sedang diserupakan)

Sama dengan penjelasan di atas

(sedang diperangi)

(J
7**8 'Uii

(j

Sama dengan penjelasan di atas

(sedang dimuliakan)

y »

Huruf pertama adalah ya yang berharakat fathah.

Kemudian diganti harakatnya menjadi dhammah. 1

Huruf sebelum huruf terakhir sudah fathah

sehingga sudah sesuai kaidah.

(sedang dipelajari)

Sama dengan penjelasan di atas
r .

(sedang diperbanyak)

'Uab
0

""Usij
Huruf pertama adalah ya yang berharakat fathah.

Kemudian diganti harakatnya menjadi dhammah. 1

huruf sebelum huruf terakhir adalah 'ain yang

berharakat kasrah. Kemudian diganti harakatnya

menjadi fathah.

(sedang didengarkan)

'Uli» 'UaiS
Sama dengan penjelasan di atas

(sedang dipancarkan)

0 Sama dengan penjelasan di atas

(sedang disempurnakan)
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7.3 Tabel Perbandingan Fi'ilMadhy Majhul dan i7/'//Mudhari Majhul

Berikut ini kami tampilkan tabel perbandingan fi'il madhy majhul dan fi'il mudhari majhul baik

untuk tsulatsy mujarrad maupun tsulatsy mazid.

Tabel 7.3 Tabel Fi'il Majhul Lengkap

Contoh Majhul Contoh Ma'lum Mudhari'

Majhul

Madhy'

Majhul

Mudhari'

Ma'lum

Madhy
Ma'lum

Tashrif

(J-
1
- » UTr 'lx*L - '1x3

Rah 1Dd U J.

> °. - -

j. 'Uij
Dd U Z

.J
0 y

'UiJ
Rah 3

d*
Rah ADd U H

Rah ^Dd U D

d*
Rah fiDd U D

K' S Ma7irl 1IVId<LlU J.

- as*
Ma7irl 1IVIdZ.IU -L

M371H 1
I V I Cl <L I U -L

Mazid 2

JjlisXJ — JjlisJ
Mazid 2

> s' o > - *e
\

(j-

Mazid 2

Jl- „ '.'l

J- j' **

Mazid 2

Mazid 3
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BAB VIII

Fi'il Shahih dan Fi'ilMu 'tal

Berdasarkan unsur huruf penyusunnya, fi'U dibagi menjadi fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Fi'il shahih

adalah fi'il yang terbebas dari huruf 'Ulat dalam huruf penyusunnya. Sedangkan fi'il mu'tal adalah

fi'il yang mengandung huruf 'Ulat dalam huruf penyusunnya. Huruf 'Ulat ada tiga yaitu alif Q ,

waw (j) , dan ya (<s). Jika suatu fi'il mengandung salah satu atau lebih dari satu huruf 'Ulat ini,

maka fi'il tersebut adalah fi'il mu'tal. Contohnya:

Jl3 (berkata) —* Mengandung alif

•^j (berjanji) —> Mengandung waw

(lupa) —> Mengandung Ya

Apa yang sudah kita bahas dalam buku ini dari bab 1 hingga bab 7 seluruhnya adalah fi'il shahih,

karena memang tujuan buku ini ditulis adalah sebagai pijakan pertama sebelum melangkah ke

pembahasan ilmu sharaf yang lebih mendalam. Begitupun di Bab 8 ini, penulis tidak membahas

fi'il mu'tal terlalu rinci, karena tujuannya hanya sebagai pengenalan saja.

Apa manfaat mengenalifi'il shahih danfi'il mu'tal? Manfaatnya adalah agar kita bisa membedakan

mana fi'il yang perubahan kata (tashrif) nya sesuai kaidah asal (normal) dan mana fi'il yang

tashrifnya tidak sesuai kaidah asal (tidak normal). Karena fi'il mu'tal memilki kaidah tashrif

tersendiri yang berbeda dengan fi'il shahih meskipun untuk wazan yang sama.

Contohnya kata ^ (berjanji) masuk wazan bab 2 tsulatsy mujarrad Q}*k ). Seharusnya

berdasarkan rumus ini, maka fi'il mudhari untuk J&j adalah ifjS akan tetapi pada kenyataannya

malah bentukfi'il mudhari nya i*> . Sebagaimana yang Kita temukan dalam ayat berikut:
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(Setan itu) memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosongpada mereka,

padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka (An Nisa : 120)

Oleh karena itu, penting untuk mempelajari fi'il mu'tal setelah Kita memahamifi'il shahih secara

sempurna.

Ketika Kita membicarakanfi'il mu'tal danfi'il shahih, maka fokus pembahasanfi'il'ini adalah pada

bentuk asalnya (tsulatsy mujarrad) bukan pada bentuk tsulatsy mazid. Karena wazan-wazan

tsulatsy mazid secara asal memang mengandung huruf Hllat seperti wazan JilS dan J£liS
,

kemudian mengandung hamzah seperti J-^i c dan atau mengandung tadh'if (tasydid)

seperti dan J^ii . Semua bentuk asli tsulaty mazid ini termasukfi'il shahih salim. Maka mauzun

<-x$&r\ 'j^p dan j£-t merupakan bentukfi'il shahih salim meskipun ada huruf Ulat, hamzah, dan

tasydid. Fi'il tsulatsy mazid yang mu'talpada dasarnya adalahfi'ilyang dalam bentuk mujarradnya

juga mu'tal. Contohnya (beristiqamah) mu'tal karena dalam bentuk mujarradnya, flS juga

mu'tal. Contoh lainnya J^Yy (saling menasehati) mu'tal karena dalam bentuk mujarradnya,

juga mu'tal. Atas dasar ini, Penulis hanya akan memberikan contoh-contoh dalam bentuk

tsulatsy mujarrad saja.

Perlu dicatat bahwa wazan fi'il mu'tal pada dasarnya mengikuti wazan fi'il shahih (bab 1 — bab 6),

hanya saja, dikarenakan keberadaan huruf
y

illat, perubahannya tidak 100% sama dengan fi'il

shahih. Diantara fi'il mu'tal ada yang mengikuti wazan bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 5 saja tanpa

mengikuti wazan bab 4 dan bab 6 seperti kelompok fi'il mu'tal ajwaf. Tidak ada kelompok fi'il

mu'tal yang memiliki mauzun di setiap bab.
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8.1 Pembagian Fi'il shahih

Fi'ilshahih terbagi menjadi 3
,
yaitu:

1. Salim (jtlJJl JAiJl) : Fi'il shahih yang bebas dari huruf hamzah dan juga tadh'if (tasydid).

Contohnya ciT (menulis) dan q! (senang) . Semuafi'ilyang dibahas pada bab 1-7 merupakan

fi'il shahih salim.

2. Mahmuz (jj*^ 1 (D*^0 : shahih yang salah satu huruf penyusunnya merupakan huruf

hamzah. Contohnya (mengambil), Jt^ (bertanya), dan |)3 (membaca)

J' Si ^
*

3. Mudhaa'af (ci*iai,l J*^') : ^ ^ shahih yang penyusun huruf asli nya ada dua huruf sejenis

(tasydid). Mudhaa'af ada dua macam:

1 . Mudhaa'af Tsulatsy : kata yang huruf 'ain dan lamfi'ilnya huruf sejenis contohnya banyak

sekali diantaranya: (Menarik) dan (berlari).

2. Mudhaa'af Ruba'iy : Kata yang huruf fafi'il dan lamfi'il pertamanya sejenis dan huruf 'ain

fi'il dan lam fi'il'keduanya sejenis. Contohnya jjij (berguncang) dan (membisikkan)

8.1.1 Fi'il Shahih Salim

Fi'il shahih salim adalah fi'il yang tebebas dari huruf Hllat, hamzah, dan tadh'if (tasydid) seperti

cJ£ (menulis), (mengetahui), dan y*±- (baik). Ketiga contoh fi'il ini tidak mengandung huruf

hamzah, tidak ada huruf Hllat, dan tanpa tasydid. Kebanyakan fi'il masuk ke dalam kelompok

ini. Apa yang sudah Kita bahas di buku ini dari bab 1 — bab 7 baik dalam bentuk tsulatsy

mujarrad maupun tsulatsy mazid adalah bentuk fi'il shahih salim sehingga penulis tidak perlu

menjelaskan ulang di sini.
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8.1.2 Fi'iIShahih Mahmuz

Fi'il shahih mahmuz adalah fi'il shahih yang mengandung huruf hamzah baik di huruf pertama

seperti ffi (makan), di tengah seperti (bertanya) maupun di akhir seperti |)3 (membaca).

Bila kita melakukan tashrif untuk ketiga jenis fi'il shahih mahmuz ini, tidak ada perbedaan

signifikan dengan tashrif fi'il shahih salim kecuali bentuk fi'il amar untuk kata kerja tertentu.

Perhatikan tabel berikut:

Tabel 8.1 Fi'il Shahih Mahmuz

Arti

Bab 1

JjTU •Asi
i 0

memakan

°. *
1»

JLM
'i 0 c mengambil

0

T* 0 J' f > T
J* 1 IJit

9

>!
memerintah

Bab 3

Bertanya

I i

!?i y Membaca

Memulai

Bab 4

0
0 ^ Si * T

0& Merasa Aman

bibi
i» ji j * —

tol
i -.%

5M Mengizinkan

Perhatikan tabel di atas ada sedikit perbedaan dengan tashriffi'il shahih salim untuk wazan fi'il

amar. Asalnya l$t\\ menjadi l)t saja. Begitu juga dengan fi'il mahmuz lain yang hamzahnya di

awal. Begitupun dengan fi'il mahmuz yang hamzahnya di tengah, terkadang ditemukan bentuk
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lain dari bentuk asal. Contohnya °J&>\ juga bisa juga dalam bentuk sebagaimana dalam Surat

Al Baqarah:

(t n
: 3yUi) J£ ST ^ jUl#T j? JJipi ^

"Tanyakanlah kepada Bani Israil, "Berapa banyak bukti (kebenaran)yang nyata ?" (Al —Baqarah : 211)

di ayat lain:

"Maka bertanyalah kepada orangyang mempunyaipengetahuan, jika kamu tidak mengetahui" (An Nahl :

43)

Akan tetapi untukfi'ilmahmuz yang hamzahnya ada di huruf terakhir (lamfi'il), memiliki bentuk

yang sama persis dengan fi'il shahih seperti |)S (telah membaca) dan foj (telah memulai). Hal-hal

yang semacam ini insya Allah dapat dipahami dengan sendirinya seiring dengan interaksi yang

intens dengan literatur-literatur Bahasa Arab terutama Al Qur'an, hadits, dan kitab para ulama.

Oleh karena itu, sangat penting bagi para pemula untuk tidak berhenti pada belajar kaidah saja,

melainkan juga harus sering berlatih menerapkannya.

8.1.3 Fi'il Shahih Mudha 'af

Fi'il shahih mudha'af adalahfi'il shahih yang pada asalnya memiliki 3 huruf sempurna. Hanya saja

karena ada 2 huruf yang sama berdampingan, maka dua huruf ini dilebur jadi satu menjadi di-

tasydid-kan. Contohnya ij (menolak), asalnya adalah ^j- ^z'z/ shahih mudha af hanya mengikuti

wazan bab 1, 2, dan 4 tsulatsy mujarrad. Silahkan perhatikan tabel berikut:
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Tabel 8.2 Fi'ilShahih Mudha'af

^ J** JM3 ^1 J*3
Arti

Bab 1

J

3
.'

J J
i-
v* s>\j menolak

J»-
'i

'

i*
mengkhususkan

Ji
33

J*
menunjukkan

i«

jU
Jl»'

j?
melalui

S S s - .

jLiJ H
S '

.
^

'.

uji JL*)
mengikat

'l 0 * 0 s i - si menyebarkan

Bab 2

0
'S <

313 j*.
berlari

'U
halal

*« 'o)»/ j'

f
B \& sempurna

Uh Si i ' Bersungguh-

sungguh

Si

l£
i , S9 ^ mulia

<gy si menunduk

a-*

>" > „
33

sesat

Si

4>

T» J!

J5 Vs

J! Si

J)
tergelincir

Bab 4

Uap
Si menggigit

uti
i '' S' i celaka

0/
1« 0 J! « menyentuh

p*
s '

f
V'

r0
mencium
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8.2 Fi'il Mu'tal

Fi'il mu'tal adalah lawan dari fi'il shahih dimana fi'il mu'tal adalah fi'il yang mengandung 1 atau 2

huruf Hllat dalam unsur penyusunnya. Huruf Hllat yang dimaksud adalah huruf alif (bukan

hamzah), huruf waw, dan huruf ya. Fi'il mu'tal terbagi menjadi 4:

1. Mitsal: Fi'il yang huruf fa fi'il nya merupakan huruf 'Ulat. Dinamakan mitsal karena

bentuknya seperti bentuk shahih ketika fi'il madhy, yang terbebas dari Hllat. Contohnya apj

(berjanji) dan j3j (terjadi).

2. Ajwaf : Fi'il yang 'ain fi'il nya merupakan huruf 'Ulat contohnya Jil (berkata) dan

(menjual) Dinamakan ajwaf karena menyerupai sesuatu yang diambil dari dalamnya

sehingga menjadi berongga. Ini disebabkan 'ain fi'il nya seringkali hilang pada bentuk

tertentu. Contohnya ji,
fe>

°l ,
jij t , c-*j , dan £j .

3. Naqish: Fi'il yang lam fi'il nya merupakan huruf 'Ulat contohnya Jt* (berusaha) dan Jzs

(berdoa). Dinamakan naqish karena huruf terakhirnya menjadi kurang ketika jazm dan

waqaf.

4. Lafif : Fi'il yang mengandung 2 huruf Hllat. F/V/ Lafif terbagi menjadi dua:

• LafifMafruq : kata yang huruf fa dan lamfi'il nya merupakan huruf 'Ulat. Contohnya

Jj (melindungi) dan (memerintah). Makna Lafif adalah berkumpul.

• Lafif Maqrun : kata yang huruf 'ain dan lam fi'il nya merupakan huruf 'Ulat.

Contohnya is'y (berniat) dan (kuat).

8.2.1 Fi'ilMitsal

Fi'il mitsal adalah fi'il yang mengandung huruf Hllat pada huruf pertama (fa fi'il). Fi'il mitsal ada

dua:

1. Fi'il Mitsal Waw

Ini adalah kelompok fi'il mitsal yang huruf 'Ulatnya adalah huruf waw. Contohnya isj-j

(mendapatkan) dan alj (melahirkan). Kebanyakan fi'il mitsal adalah dari jenis ini.
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2. F/V/ Mitsal Ya

Ini adalah kelompok fi'il mitsal yang huruf V//<2/nya adalah huruf ya. Contohnya yA (mudah) dan

j»$ (berputus asa). Sedikit sekali mauzun yang masuk dalam kelompok fi'il ini. Wazanfi'il mitsal

mengikuti keenam wazan tsulatsy mujarrad kecuali wazan bab 1. Tidak ada fi'il mitsal yang

mengikuti wazan bab 1. Perhatikan tabel berikut ini untuk memahami mauzun fi'il mitsal:

Tabel 8.3 Fi'il Mitsal

j** Jpl3 ^1 Arti

Bab 2

0

JLPlj IJLPj
ji „

berjanji

Menyambung

0 * 0 f 0 -
>» Mendapat

0

°3jy
i« Menimbang

0 1* 0 J> J! Wajib

0 ji .

V- % terdapat

* • t
liij

-»

.

C-A3J
berdiam

'A h% melahirkan

1» 0 f °s Mudah

Bab 3

i o •», » » . t' meletakkan

'e
Jatuh

memberi

Bab 4

bergetar

0 s 0
i 'l g X as

tyy
» ,^

liuoj
S- s Z s meluas

• - °i
menjadi

kotor

c?3y*
Berputus asa
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Bab 5

ringkas

0 i*

bf3
mewarisi

&3
j? 0

liij J* $j
Pantas/cocok

* 'f
&)3

kokoh

Catatan: Khusus untuk bab 5, tidak ada bentuk isim fail melainkan sifat musyabbahah.

Bila kita perhatikan tabel di atas maka kita bisa melihat bahwa fi'il madhy mitsal terlihat seperti

fi'il madhy shahih dimana kesemua hurufnya sempurna terlihat dan berharakat. Kecacatannya

baru terlihat dalam bentukfi'il mudhari danfi'il amar dimana ada huruf yang dibuang.

8.2.2 FMAjwaf

Fi'il Ajwaf adalah fi'il mu'tal yang huruf mu'takiya ada di tengah Cain fi'il). Fi'il ajwaf terbagi

menjadi 3:

1 . Fi'il AjwafWaw

Ini adalah kelompok fi'il ajwaf yang huruf 'Ulatnya adalah huruf waw. Contohnya JU (telah

berkata) dan '^w> (telah berpuasa). Huruf

'

'Ulatwaw baru terlihat dalam bentukfi'il mudhari: Jjij

(sedang berkata) dan \y*k (Sedang puasa). Perubahan fi'il ajwafwaw mengikuti wazan bab 1.

2. Fi'ilAjwafYa

Ini adalah kelompok fi'il ajwaf yang huruf 'Ulatnya adalah huruf ya. Contohnya % (telah

menambah) dan j& (telah hidup). Sama dengan ajwaf waw, huruf Hllat ya baru terlihat dalam

bentuk fi'il mudhari: (sedang menambah) dan j^, (sedang hidup). Fi'il ajwaf ya mengikuti

wazan bab 2.
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3. Fi'il Ajwaf Alif

Ini adalah kelompok fi'il ajwaf yang huruf *Ulatnya, adalah huruf alif. Contohnya ^ (telah tidur)

dan 0>\3- (telah takut). Sama dengan ajwafwaw dan ya, huruf

'

'Ulatnya baru terlihat dalam bentuk

fi'il mudhari: f& (sedang tidur) dan tl>l£ (sedang takut). Fi'il ajwaf alif mengikuti wazan bab 3.

Silahkan perhatikan tabel berikut untuk lebih memahami wazan perubahan fi'il ajwaf waw, ya,

dan alif:

Tabel 8.4 Fi'il Ajwaf

J** J*9 WJ " f jUai.1 ,1*9 J*9
Arti

Bab 1

f

r
J. =

r
berdiri

o f

Y'

berpuasa

Cr*
menjaga

3»
"t

" J', J.

J 13
berkata

1« 0 > ^ A o 2 s

36
berkunjung

o -i
*! .J" berkhianat

>> o fs
c>t

bertaubat

Bab 2

y* 0 1» 0 ^ & i*
Menjual

0 Menambah

Hidup

0 i!" ' 1»CI •" j, 0 „ Menjadi

1» Cl • 3, 0 .s Menghilang

^ Cl 'i

s4£
Gagal
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8.2.3 Fi'ilNaqish

Fi'il naqish adalahfi'il yang huruf V//^/nya terletak di akhir kata (lamfi'il). Sama sepertifi'U ajwaf,

F/V/Naqish juga terbagi menjadi 3:

1 . Fi'il Naqish Waw. Contohnya ^ (berdoa)

2. Fi'il Naqish Ya. Contohnya (melempar)

3. Fi'il Naqish Alif. Contohnya (melarang)

Sama seperti fi'il mitsal, Huruf Hllat fi'il naqish baru terlihat pada fi'il mudhari. Fi'il Naqish

mengikuti wazan bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Silahkan perhatikan tabel berikut:
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Tabel 8.5 Fi'il Naqish

^1 J*3
Arti

Bab 1

c f? N J' 8>

t5 '
cis

s-

~ j* °

r~ berdoa

Al\ 'M
LT

S'? °s

T 0J7U membaca

g j»
o. _ i< o J' °^

selamat

E?*
S J' o- 0 J' o y

berharap

lj> beperang

kosong

f , o J'
0

\A£> memaafkan

'i P' °t '
mengadukan

Bab 2

T* o

c*
melempar

membangun

mencukupi

t °;

t* ^> berlari

dLIi ^ menangis

0

& berzina

r* & J*
melindungi

J* mengisahkan

berlalu

'j
°

J**
bermaksiat

Bab 3

13! ^> £3
memimpin

'J o -
* m ... a

SOS
•

t

berusaha

'J

06
<** °^ melarang
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Bab 4

>• 'di SI
0

J —

*

takut

&>?
meridhai

0 0 lupa

0

S'

0

•a ** i s
0

0 bertemu

Bab 5

lembut

j* manis

0 U' enak

Rtf^i» Ummu Ra^in 103



www.programbisa.com ILMU SHARAF UNTUK PEMULA

8.2.4 FPilLaffi

8.2.4.1 Fi'ilLaffiMaqrun

Fi'il lafif maqrun adalah fi'il yang mengandung dua huruf s

illat berturut-turut (bersambung

langsung). Fi'il LafifMaqrun hanya mengikuti wazan bab 2 dan bab 4 saja. Perhatikan tabel

berikut:

Tabel 8.6 Fi'il Lafif Maqrun

Arti

Bab 2

0

f berniat

Meriwayat

kan

0

f- f Isp,
Menyetrika

M
0

Melipat

Bab 4

B S 0 S

fc
Puas

(haus)
0

4f*
jl3 ojl

kuat
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8.2.4.2 Fi'ilLaffi Mafruq

Fi'il lafif mafruq adalah fi'il yang mengandung dua huruf yang terpisah. Fi'il Lafif Mafruq

mengikuti wazan bab 2, bab 4, dan bab 6 saja. Perhatikan tabel berikut:

Tabel 8.7 Fi'il Lafif Mafruq

^ J** ^1 J*3 ^ J**
Arti

Bab 2

melindungi

*!$

Membayar
denda

Bab 6

J 4>*
memerintah

8.2.5 Tabel i7/ 'i/Mu 'talDalam Wazan i7/'//Tsulatsy Mujarrad

Tidak semuafi'il mu'talmengikuti keenam wazan tsulatsy mujarrad. Hanyafi'il mu'talnaqish yang

mengikuti keenam wazan tsulatsy mujarrad. Adapun fi'il mu'tal yang lain hanya mengikuti

beberapa wazan saja. Beriku kami rangkum keterkaitan fi'il mu'tal dengan wazan tsulaty

mujarrad yang langsung dilengkapi mauzunnya untuk memudahkan pemula dalam memahami

fi'il mu'tal secara keseluruhan.

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6

'\*kt - 'Ui 'Ui» - 'lil
(J

~
rl
« Uv^

Mitsal j" ^ ^ ^

Jm — JS-$ C% - c?i

J' J" 0 ^- ' £ S

Ajwaf jjk - ju*

Naqish M - j» • °.. « — # , j

S O' / o •». 0 ^ ^ 'l ^

Lafif Mafruq
J}

Lafif Maqrun 0 V s'.
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8.3 Tashrif Lughawi Fi'ilMu'tal

Pada pembahasan ini, Kami tidak menjelaskan panjang lebar tentang wazan tashrif lugwahi fi'il

mu'tal. Kami hanya menyajikan beberapa mauzun dari tiap kelompok fi'il mu'tal yang bisa

dijadikan wazan untukfi'il mu'talyang memiliki wazan sejenis. Contohnya, bila ingin mengetahui

wazan tashrif lughawi untuk kata £sj maka bisa melihat tabel 1 (^i) di poin 8.3.1 dan

menyontoh perubahannya karena 2 kata kerja ini memiliki wazan perubahan yang sama.

Pada dasarnya, meskipun perubahannya tidak seperti fi'il shahih, fi'il mu'tal mengikuti pola

perubahan fi'il shahih meskipun ada perbedaan yang cukup signifikan khususnya pada bentuk

fi'il madhy, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Silahkan perhatikan baik-baik contoh tashrif lughawi fi'il

mu'tal yang kami sajikan berikut ini:
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8.3.1 Tashrif Lughawi Fi'ilMu 7a7Mitsal

1. Tashrif Ishtilahiy Fi'ilMu WMitsal Waw J£j (menjanjikan) - Bab 2

Jpl3 ^1

• it i

t 0
2-

0 -

J j*

/ jbjpj-» / OiJjPIj
i i 'L s
\Js-j

1 A

/ OjijPj^ / OjOPlj V', *

IJJUPj
f*

ji

/ Ju^Pj>» / 'i ^ 1
^

/ OUtAPlj

0 ^ < . „

•*l 'l •* DAPj

0
'i

0 ^

O.APJ J*
0
1 *
JLP

j>

1 \ e- \ t* i r- 'l

o-* o ^- 1/»'

'e i.t *s!
•*

i t r- ,
e-

i- w

IJLP
'i o -

Usif

6jus
A * ° -

-* f

ji
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2. Tasrif Fi'ilMu'talMitsal Waw c+*j (menganugerahkan) - Bab 3

LS^ J*3
IflA .t t.

a

J*3
t.

a

J*3

i*

/ JUaIj UAj

I *. e J- o * o y

/ 5^4* 'j

i. 0 > x ,.

1 4*Aj

<UaAj^
1*

<LAIj
> -'i

C.>.«Aj

i'/' U6

-.f 'i °-
OUAIj

0 >>

O*

C**Aj

La t -* t

c
1

^* C~*Aj CJi

i'»LA Lft&*Aj

JUAj

> 0^ ,

C**Aj

li*Aj
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3. Tasrif Fi'ilMu WMitsal Waw J^j (bergetar) - Bab 4

• tl Ia^ J*3
1 i 1 1 i 1 i

M'' ^-1

i*

^ ° 1 i' / •» ° 1 i'gU^-lj / OjA^-lj
f»

*: I i' -t'
^*

/ *»t't l'

/ OubHj

.
° £1 l'

1 't ' U6

i» -r
0 0

Aj J*

= 1 ' ° * sf
0

J*!

0

- 1
'

s o

Ia i

J^S,

0

1 'il '
t -* t

f 0 0
c
1

0

o 1 Ia \

0

- 1^'

0

0

%i
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4. Tasrif Fi'HMuWMitsal Wawj^j (ringkas) - Bab 5

l
s
^fJ ' J*3 J-

9 *' J*3 J*3 J*3

S&3 j^3 i®

SP3

1 °3j^3 ]3j*3 f»

T*

°» -> -

^*

/ Juj^-j
•.1-;-« 0 » u6

0
i'' 0 ^

'\M -

o*

-» * 'i

•.»•«-« «;

r'
1

^ o J' o i » 0
-» -

^j*3 CJi

* i" *

C?j*3

i ° *

,

J*
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5. Tasrif Fi'ilMu WMitsal Waw $3 (kokoh) - Bab 6

• tl Ia^ J*3
\ 1 1 1 i

~ 1 .t 1

1 i

$3 i*

jj^ijlj / JLSjIj U6

j^fljlj
/

O^JJjij

J"

\jSj <**

1« ^
*I »i| ^ f -

& ^*

1 JuAjIj U6

0 0

J*

°-J- ^3

J? *
0 ,

&
f -

&
0

CJi

1 «i» sf t s»
\Ai

t -* t

1
0 Si» sf 1 0 »i

-- -»

^

•« 0 Si»
c
1

0 Si» \1 $ &® CJl

IS»7 «\fUU 2 LSJ

c

u^J

* 'i

&)
> ».^

&
0

1%
0

d*
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8.3.1.2 F/7/ Mu'tal Mitsal Ya

1. Tasrif Fi'ilMu WMitsal Ya (mudah) - Bab 2

^ J*3 J*™ J*3 JM3 ^1
. 1 1 1

J»

•.I' o f

°' 0 jl 0 ' /

^J~oLj / tlMj-oti U6

* 0 Jl 0 s

f*
i 0

1» 0

/ *4 I»»' 0 J' ° '

j
Jbjj.».w>a

0
i' o Jl °'

/ •.!£' l'

/ Ju^u

0 i' l'

t |' ° Jl =' 0 0'

<

l' °i vl l' 0
1

i . '

i 0 J' °« il 1 0 J,
o 1 •4.. -

r31

= »„ *? o 0. c
„ • 1

CjI

U*l

« d= ' '

Jj\

"i. 0' '

lil

d*
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2. Tasrif Fi'il Mu 'te/Mitsal Ya (berputus asa) - Bab 4

^ j**

i*

/ ^Uoj^JU /

(Mi**
.
° - 'l-

/ jJi*olj
1 o JI '

•» ' D{1/ 1»

ji f °i
0

/ 01£m>jJJU / jl£wJU LP

• '' o i °'

J*

JI f "i

Uofjl Usif

\}±j i

&\\
'O \ 0£

0 f 0
J*

Ji
f f

o-: 0 *
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8.3.2 Tashrif Lughawi F/7/ Mu'tal Ajwaf

1. Tasrif Fi'ilMuWAjwaf Waw 313 (berziarah) - Bab 1

^ J*3 y* j**

j£>\X\

JJ>° UH 35 i*

/ * 0 J' y

j OljjJ^ /

* 1,-* 0 ^ «*

bS W6

1 't 0 J, 0 $ s

/ °JJJ>* ISS r*

°JJ>*

1»

UH
0 ^

0513

/ ••(i'- 0 * -

/ 9b£P

^b
1« ^

0JLH

»^

UH
-„ ,j

CJi

s>bxF Usil

1jjji>> 'i!

- 'i
c

l'
"'i

JJJ 1

-i. =-!

uh bJJ

0

d*
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2. Tasrif Fi'ilMu 'talAjwaf Ya ^ (menjual) - Bab 2

^1 J*3

• tt 1

CP C* t* J»

/ Jbuvo j &\j6Ki

.
° - «i-

•.i' 0 ' 1 A
U*

1 byuKi
t, li 8 <"

r*

** s' 0 s

<Uuu
< • J

£*»
m a i-'

/ M" 0 '

/ JttW / JUMU

.
° i' M'

•,i ' 0 i y' 'L \s
1 A

t,r . - UUUU
J** o*

0

t* CJl

i'
° M' ° * l'-

0 c
1 -* t

i
° * °

»

<}
IJA^mJ 21

. o > o

r*
C

o • » <f o
0 0

lA-wJ 21

- 0

J**

e-

J • { f 0

1%
0 *
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3. Tasrif Fi'ilMu'talAjwaf Alif (memperoleh) - Bab 1

J**

• tt 1

i • o i*

/ '.».1 0

0
j 0 ^

/ O^bb ?b i a
U®

/ L>JlIi9

/5
j 0 ^0^

/ ojirt
r*

1« <

<Lbb Jbj CJb

/ '.1 "\ 0 -

1 JUUla / JuLb

.
° ;W

uJb U6

«• f ^- .M M'
0 0

- i;

o*

•K* sf «i'

u JUJ
0

- I' CJl

vf i -r i
jiuj j| Jib

*«\1lC»
0

U^b
c

t -* t

IjJU

. f

JjJUj
0

r*
c

r'
1

Jb
0

- I' CJl

J jitu

0
c

0

b*
0 0

Jbl ci
0

Hb
0

J*
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8.3.3 Tashrif Lughawi F/7/ Mu'tal Naqish

1. Tasrif Fi'ilMuWNaqish (berdoa) - Bab 1

^ J*3
» * .

l£b

/ L>ljp*U

/
ujj£-Ju» 1 OjPb JjPJb

r*

i s> °

i 0.6,4* :

,

0 i*i °. -

/ •.i'-'- i<

'o°L 'f

J*

£?'
= i °iS CJi

s*

Usil

i » i °. i <f -: 0 •»
0
;

r31

s o <> s
** a

0 i. 'i
c

•* * 1

. . .* ° *

i 0-« °'

K. '

0

j*
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2. Tasrif Fi'ilMuWNaqish ^3 (melempar) - Bab 2

^> i*

/ •* 1 * ° ^

/ ^^?b U®

/

/'i»» 0

/

*. e > 0

••S' 0 /
•J
' B

1
JU^Ajjj / Oi^'j •i t ^ 0 i

JLw4jJ
1
^-^/ U6

-.1* " >» '= as

o*
/ B

l'
0
1» sf i* °

1 '«C 0 »
JLw4jJ 1 't°"

c
t -* t

0 * c
1

CJl

UUt «J

c

;
o 0.

-» ="

B

c/-
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3. Tasrif Fi'ilMu 'tal'Naqish (memelihara) - Bab 3

i*

/ <^^b
»,(/1 O'-

^3 u®

c*eb

(>3

* s
*• * o '

J>s
° ' * 0 ' / .. , 'S 0 ' U6

o*

O* *
«

.

0 i'

'Jl

i S 0
J.'

c
t -* t

« i d »

jyy
c
1

- .
° i'

c
- * 1

-

,t c

' ° ' 0
,

laf

6>3
0 *
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4 . Tasrif Fi'ilMu 'tal Naqish ^3 (meridhai) - Bab 4

• tt 1

'S . ° '

i*

/
OU^ys / M' . I'

/ OU-£lj

.
° ' • l'

U®

1 '•.<>&, O'

j Oj~fj* /

•j' . c

/ M'* • "
/ 0\Z~fjA

/ M" • l'

/ JUU^Ij

. '£' --l'

•»(''''. Om U6

-.t* v.
0 ' 1»

- . 1 ' 1' ' •
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o*

't 0 i
CJl

K''-J' 1 •«i''._°

»

l ' i
0 •-'

c
t -* t

c
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1

0 'J' 1
' "'. 0 i
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c

*

°
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0
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8.3.4 Tashrif Lughawi F/77 Mu'tal Lafif Maqrun

1. Tasrif Fi'ilMu'talLafifMaqrun ^jj (meriwayatkan) - Bab 2

J*3
1 * .

J**

J^t

i*

/ t)^Jj^

0 £ o '

/ <^jb

/ ^ySs1

1133

i»
A

Z-3? *bb
0

1 '.l'* °'

/ Oujjjy
/ '.l'' l'

1 9^>jb

«jb
i»

s ° O'

ji3J J*

43* CJi

^ ?
* . 1/ o i

Usil

0 J, 0
|

'JJJl Ojjy r31

o - o i Vf 0 0 .

4p\
'O o i

c

s?^3y

C?-3S^
'O o i

0 0 f

4p s

•* o

o o
0
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8.3.5 Tashrif Lughawi F/7/ Mu'tal Lafif Mafruq

1. Tasrif Fi'ilMu'talLafifMafruq ^ij (membayar denda) - Bab 2

^ J*3
i * .

i*

/ / 9^13

1 Ojilj
i s \,

1« 0 ^

/ «.l'* 0'

/ o^o>« / O^Otj U6

J*

CJi

Di Usil

i °i

r31

0. 1» «vf ° . ' ° 1»
c

9^

**'

0

c/-
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2. Tasrif Fi'ilMu WLafifMafruq (berjalan merunduk) - Bab 2

Lsf0 ' J*3 J** ] J*3
. i »
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»

\ »|g » J*3 J*3
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BAB IX

Latihan Tashrif dari Al Quran

Pada bab ini kita akan mempelajari beberapa contoh tashrifdari ayat-ayat Al Qur'an. Setiap

kata yang dibahas, akan ditentukan wa^an dan bentuk asalnya (fi'il madhy).

Catatan:

Karena kita membahas ilmu sharaf, maka hukum yang dibahas hanya dalam ruang lingkup ilmu sharaf.

Perlu diingat bahwa ilmu sharafhanyz, membahas perubahan kata, adapun baris terakhir dari suatu kata

merupakan ruang lingkup ilmu nahwu.

9.1 Latihan Tashrif Tsulatsy Mujarrad

Berikut ini diberikan contoh ayat-ayat Al Quran yang mengandung kata-kata dari tsulatsy

mujarrad . Tiga bab pertama akan dijelaskan tashnf-nya dan tiga bab sisanya diperuntukkan untuk

latihan dan silahkan antum kerjakan!

l.Wazan Jiij -

Kata j-tfJ merupakan bentuk mashdar dari j*A>

(
n

: SyLli) i ^ijJui
} f!

JTp \0 jjjji h\

Kata merupakan tashrif lughawi dhamir *a dari

Kata merupakan tashrif lughawi dhamir C*it dari J^'. F/7/ madhynya
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o o

(» t i^buSh) b/juj sijujy ^3 a^as j^ 1 ijiaj

Kata merupakan bentuk//'/'/ nahiy dari

Kata Jialj merupakan bentuk//'/'/ mudhari' dari jiaj

2.Wazan J^ij - J*3

Kata dU£ merupakan tashrif lughawi dhamir dari . F/7/ madhy-rv/a

Kata t-£j*J merupakan tashrif lughawi dhamir CJl dari . F/77 madhy-nya

f » °c f

Kata merupakan//'/'/ mudhari' dari j*^

Kata adalah /'s/'m mashdar dari

17 Huruf <s^/ pada ayat tersebut dibaca kasrah karena ada kaidah yang menyatakan bahwa ketika dua huruf

sama-sama berbaris sukun maka di-kasrah-kan agar dapat dibaca. Asalnya: 'Ji,jl\ ajiaftj
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(tA
: ^1)^1^15415 jl^j

Kata adalah tashrif lughawi dhamir C*rf dari '
r''

/ ' madhy-nya ^r)

Cukup jelas

Kata merupakan//'/'/ amar dan lj4-^ merupakan mashdar dari

3.Wazan - J*3

o
o'*

Kata td*£- merupakan tashrif lughawi dhamir j£ dari J*^"

p A
: Ui) i£i$if 5jjix3 j^laJi j yj

Kata merupakan//'/'/ mudhah' dan ^Aj

Kata <1**^} merupakan//'/'/ amar dari

Cukup jelas

Cukup jelas

Abu Ra^in & Ummu Ra^in 126



www.programbisa.com

Kata merupakan tashrif lughawi isim Fa'il mufrad muannats dari dl^-U? . F/7/ madhy-nya

Kata Jj*y merupakan tashrif lughawi dhamir dari Jj*}j . Fi'il madhy-nya JAj

Kata merupakan tashrif lughawi maf'uljama' mudzkkar dari F/77 madhy-nya

Kata merupakan tashrif lughawi dhamir 6j>- dari r^-*4 F/77 madhy-uya £j£>

Kata ^fl-JJ merupakan tashrif lughawi fi'il mudhari' dhamir , kata o4PU*j merupakan /'s/'m mashdar,

dan kata j£*3L2Jl merupakan /'s/'m Fo7/jama' mudzakkar dari //77 madhy
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4.Wazan J^Ij - J*3

o o

(M
: fU#i) J4v3 jii J u jUAjj ji ifU« V ^J&i oilpj

:£JLt^)
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5.Wazan Jiij - J*3

(t * :Ui) %\js> ffijffi i\
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6.Wazan J^Ij - J*3

ILMU SHARAF UNTUK PEMULA
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9.2 Latihan Tashrif Tsulatsy Mazid

Berikut ini diberikan contoh ayat-ayat Al Quran yang mengandung kata-kata dari tsulatsy ma^id. Dua bab pertama

akan dijelaskan tashrif-nya. dan bab sisanya diperuntukkan untuk latihan dan selamat berlatih!

1. Wazan ^„-J^

Kata Ul-^J adalah /'s/'m mashdar dari jjiST

p y v : «Ji^Vi) ^pjl 6ij ^iftU-j ^g^Jj jU^t J»&-> Jil

Kata j^sj merupakan tashrif lughawi dhamir j>- dari J^Aj . F/7/ madhy-r\ya

Kata U*la3 merupakan tashrif lughawi dhamir dari //77 madhy

Cukup Jelas

Cukup Jelas

(U Y
;Jl^l) j£ JJ tfiJl^ ^ji p& jjdtfl Jli

(i A; Jbitfl) ^UpI Ollapjl p$ iJJ

Kata m e rupakan //77/777 mudhari' dari

Kata &y>j£i merupakan tashrif lughawi dhamir dari . F/77 madhy-r\ya ^f-
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(V A :Ul
) $0f IjjIS}

Kata IjjJj merupakan tashrif lughawi dhamir dari CjJS

(Si Ij^s) Oj$aJ> APj3y

Kata |}|iai mengikuti wazan merupakan tashrif lughawi isim maf'ul mufrad muannats dari

F/7/ madhy-nya

(
o i ^ iutyl jj? jTjiil lift J Uij^ JLflJj

Kata te^ifi merupakan tashrif lughawi dhamir dari

2. Wazan

Kata Ijj^-La merupakan//'// madhy dhamir dari j^-La dan kata Ij^ftl^- adalah merupakan//'// madhy

dhamir dari •Aftl^-

Kataku* merupakan//'// amar dhamir dari//'////'// madhy jjw

Kata J^l£ merupakan//'// mudhari' dari J^^-
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Kata cJ^l^- merupakan tashrif lughawi dhamir CJl dari J^^-

p YT; oij^ Jl) jj^al«-U CjIpI j&j^lj «^'jUiJl Lf^j^ jj-^j ^0 cr? £3*** Jl ^j^j

Kata IjpjUo merupakan//'/'/ amar dhamir dari^jL*»

Kata Ojjjlit merupakan//'/'/ mudhari' dhamir dari Ojl^-

Kata Ij^aI^- merupakan//'/'/ amar dhamir dari /?7//y7/ madhy

( n v
: ojjiLi) jijjiiiij J 5jpjUJ f& 0^

Kata5jpjL-4 merupakan //'7/ mudhari' dhamir dari £j

^

3. Wazan J^-J^ii

( f T : fcjsll) o/ jJj aIs' jdJJ» «j^iaj Ji*3 cS^V aJj^oj J^oj! ^ill ji
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(
i *

; Ul) IjIIp ^jllf i\

(^ V: «d») t0, fiTji odjif dJUlSj

J'
J!

s

(«V Ji^Sh) i^^i oAj^jSIi J ijJuJi'ij
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4. Wazan J^iIsj - J^Ui

(
1 1 : Ju&i) jjjjCaii j» ari ai ijj^ij p3y c^ijj ijJLsisi ijpjilS ^ 1^!$

( v : ojjiU) oUUii jujl^ ^ Si airi IjIjij aijjtiiij J* ijijui

( V *
: jujLi-i) a^ij Ji^i J jii&j j^uij Ljj jij C*J dili oi^-i Lcf ijik

5. Wazan -

(r v : d\j^ Ji)^ i^jj

( > * r
: oi^p ji) ijijii *iri J4^ i^i-aapij
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o o

6. Wazan - Jju*}
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0^0
* : j^ii^i JIp UJjjf uT

7. Wazan - Jiuji

( ^ «
: tJl^P^l) Lup SjAP l£ttl *U 13

: 3jaJ|) Lup oj^p Lull aIa O^jsijli
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o o

8. Wazan _
J*^!

(
« »

:
j^jil) j^jdb dAjj ^oj dlilJ

(n a
:r
utfi)
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Selesai atas karunia dan kemudahan dari Allah. Semoga Apa yang

Kami susun bermanfaat untuk kaum muslimin. Jangan lupakan

kami dalam doa kalian.

Abu Razin & Ummu Razin
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Menolong

Menutupi

Pola bab 1 Tsulatsy Mujarrad

memberi rizki

kufur

bj*3 -

Duduk menulis

Hasud masuk

it"U '„ 'l

Tetap

6jSw — Cojwi

diam

Tidur

Ijiai - jkj

Melihat

Bersujud

bl£«3 —

rusak

iSjj - ijjj

meninggalkan

— Jii

membunuh

Menciptakan

Bersyukur

benar, jujur

kekal

Beribadah fasiq
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s 0 s 's
t . V> a i — ^j'/t o i

Menuntut, mencari membatalkan

\jyA?- — ~as~

Hadir, datang menghukum

^sr - zf 6uif —^
Keluar menyembunyikan

Mendapatkan mendiami, tinggal

lisi - 'ii

Mengingat menghimpun

Batal berpidato

- JOj 3JaI»j — iaX*j

Mengganti membentangkan

ulu — G*J

Tumbuh merampas

Ijjjp — OjP

Terbenam menggambar

c^- — of-

Terbit mencangkul

^ „ f i, s si.

Uj-l3 — C*i3 — <>j*"

Patuh, taat menjaga
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Beribadah

Kurang

Dapat petunjuk

Utik —

Memasak

ILMU SHARAF UNTUK PEMULA I

lalai

ljjj — jJLS

bernadzar

terdahulu
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Pola bab 2 Tsulatsy Mujarrad

I

memecahkan

IflJU- — tJJL?-

membuang

Mencuci

Ui3s>- j^fc

menganiaya

Memetik

Membawa

Mengampuni

I . .t AjL^ '
lkh 1^"

Duduk

Binasa

V — ^
Memukul

turun

menutup

berdusta

pulang

bersumpah

i£<L> — dii-o

mencurahkan

Menurunkan mencampurkan

Mencampur-adukkan

£u3 — JL3

memfitnah / menguji
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Mengikat

ILMU SHARAF UNTUK PEMULA

di — cis

membalikkan

I

Bersabar

SfJtP — Jji£

Adil

Berusaha

Mengetahui

diam

menikahi

-

menentukan

- J*j*

menggunting, memotong

Mendahului menarik, menggenggam

Mencukur

(
^ ° ^

mengusir, mengalahkan

Bercita-cita

iSL- dJuu

Memiliki

SCa3 —

Memutuskan, memisahkan

tersembunyi

menggali

memerah susu

Kalah

Mengerjakan sesuatu

lis?- — ji>

mengkhitan

mencuri
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iJLIj — JLi

Membuang memotong

iri hati
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Pola bab 3 Tsulatsy Mujarrad

\*JJ> — £W

Mencegah / menolak

—

Membuka

memotong / memutuskan

mengumpulkan

1*41? —

Mencetak mengusu-

ti*?- —

Menjadikan menyembelih

Mencabut rakus

Mengetuk nampak

Mengusap mengutuk

Bergurau bermanfaat

Memerciki (dengan air) menyalin

Membaca mengada-adakan
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2 \ fl_ L t' — i \ LmI \Ju — \Ju

Bertanya memulai

IjLai — C*ai

Pergi memberi pertolongan

Ipjit - Ijjp — jip

Terbit, muncul mengikat

Menipu waspada

Cr-

Berenang ruku'

Menghapus tunduk, khusu'

Uii — £3i

Menolak mengurangi, merugik;

U*J —

Mengutus melukai

Uij - »33

Mengangkat bersungguh-sungguh

» ,. , - ^

Jelas membuat syariat

4^t3j — Jtlj

Menguasai, memimpin sibuk
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^33
-
1&

Menanam menipu, menyihir

Menguliti

^*3 — t>*3

menggadaikan

Menjelaskan

Abu Ra^in <& Ummu Ra^in 149



www.programbisa.com ILMU SHARAF UNTUK PEMULA I

Pola bab 4 Tsulatsy Mujarrad

Memuji bermain

—

Mendengar tetap

LUp — ^Ip

Mengetahui

Senang

menyusul

IJ^iP — Js^P

lemah

sup — j^p

Mengerjakan kaget, heran

Senang / benci sakit

Bersaksi untung / beruntung

Buah matang menepati janji

Berjaga malam mengikuti

up- — Jp-

Sedih

Uii — uil?

lenyap, binasa
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Memakai berkeluh kesah

43-

Menerima dungu

marah melanggar sumpah

Mengasihani malu

Rugi runtuh

Bodoh menyambar

Pelit menyusui

Berdosa binasa

Aman

lijf _ o/

Membenci

bisu

bodoh

Merasakan dengan lidah

li-L?- — ter-

lurus
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Menjaga
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marah

Bosan

Menyesal

sombong

lelah

tinggal
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Pola bab 5 Tsulatsy Mujarrad

Mulia besar

Sjis — J»

Mulia banyak

j' ^. -

Beres kecil

— o'J'r/* TT * • (j^-

Dekat bagus

1>Xaj — >xAj

Jauh pelit, kikir

Bagus tawar (air)

<u^£j —
J4*j

1 yy/S' jLvS>

Mudah susah

l f -» 't i > '

u*^- — C**?-
t' o\\ , \ -.

Keji, busuk kasar

y& - jii

Berat cerdik
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Haram
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sempurna

I

Dalam lemah

Tebal takut, lemah

Fasih cepat

Suci berani

Besar gemuk

Merasakan, mengetahui mulia, besar

Utama lebar
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Pola bab 6 Tsulatsy Mujarrad

ull^- —

Mengira
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Universitas Indonesia pada tahun 2009. Pada saat menempun kuliah di Universitas Inonesia,

tepatnya saat tahun 2008, juga mengikuti perkuliahan jarak jauh di Fakultas Dakwah dan

Ushuluddin Universitas Al Madinah Internasional (MEDIU) Malaysia, dan lulus pada tahun

Ummu Razin, Lailatul Hidayah, dilahirkan pada 17 Agustus 1989, dan tumbuh besar di

lingkungan pesantren semenjak usia taman kanak-kanak. Sedari TK hingga selesai SMP
dihabiskan di Pondok Pesantren Imam Bukhari di Solo, Kemudian melanjutkan SMA ke

Pondok Pesantren Bin Baz, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan kuliah jarak jauh di Fakultas

Dakwah dan Ushuluddin Universitas Al Madinah Internasional (MEDIU) Malaysia dan lulus

pada tahun 2012.

Abu Razin dan Ummu Razin ditaqdirkan menikah pada Juli 2009. Abu Razin dan Ummu
Razin kini tinggal di Kampung Gaga, Kalideres, Jakarta Barat dengan 2 putera; Razin

Abdilbarr dan Adib Ubaidillah. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia Nya

untuk Kita semua.
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